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1 ۱ 

 یطارفا رظن ود نیا
 تساهدزر اتش و یعطس یت داضق هجیتن و طالع

 هلابق تسب ردا ررنه هک «ساوخ و رف دتجنآ

 تقورهو دننادیم دوخ یردب ترا و هدرک

 « ما وع» نان ۲ مع زب اب مدرمیرنه مهف زا تبعص

 دن ربکیمتسد ابمهاردوخ ینیب یتح دوشیم
 دشن اوت یمن زک ره « دذنکیم

 مدت راکت هدیتعب

 دب رچیهد وخ فل اعم هت

 هک دن راد هدیقع "

 نیس یکچب زا هک یتاهن 7 یت

 است ودن راد هقیلسویوذهن . دن

 شه تب ناشرتمک هک ؛ هدعنب

 ال ناشرتس ودتتسه هدیمهف و تحود

 زان مشچت شب و
 كردا رقالخ وهدن زرته تنناوت دنهاوغت و

 دندقنمم یرنهدماجلصادنجب اهن" , دننک

 یمدوخ رود راتدنن اما ردماح لوصانیاردقن ۲ و

 یلاحرد دن وشیمهفخنآ نایم تیقاعات دن

 هلصاف اهت ]زا امکنسرفهدن زره نا وراک هک

 مدرمنیمه زا هدن زاس و هدن زره . تساهتفرک

 ددرکبم رب مه اهنامه دوخب ودریکیم همشچ رس

 یکدنز و مدرم « یرنهماپلا هاشنم و منم
 یضاق زین و تساناشدب اقع و موسزوتاداعو

 نه یرنه یاه هن.جنک ظفاح و عطاق ورخ ۲

 لایخ هک ابنآ رکیدفرطزا . دنتهمدرم

 یباتک اهن تسایتاذ رثهمهف وك رد دننکیم

 ناشدوخب و تسادنم رثه ها اذلایف سک رهو

 الع نیدبأب و دن وادهقالعیمقا و رتع

 نیا اب ؛ دنشاب هتشاد هکنآ۲ یب « دننکیم

 و هقالمب نم رتک دزب هدیقع داهظا ار همطل

 رد ملیف راجم . دناهددوخیرنه یوزر۲

 دوخ هجوم رذع ۱ر«دتمبق یمن هدر« نآ ربا

 ملف نب رت فبتک ون رت هداتفا قع +

 و دناهتخاس درا ونآرباب ار یجراخ یاه

 تسیتدب هک دوخ یاه «ویدوتساو رد زین

 نانجن ۲ ميداذکب یزاسیبلح ناک دان نادب

 امتیس وهد رک مه رسیئأاهالب وترب و فیجا زا

 مد رهن نسمه هک دناهداتسرف شان یارب اه
 -ِ جت سس دیار یابی مهد مات یرنه راک هک دنهدیمقح مد

 رکس وددو یلدنصوهشیش ترفن ومشخ طرف
 . دنا هتکشمهرد !رامتیس

 رتمک مهزوررهودن مک هک رگیدهتسد

 سانشان رتهونب هتوک ناشرتشی و دن وشیم
 راک »لوقشمالمف هک دنتسه یناسکن اشرتمک و

 ندیخرجب ناشی رتهراک یلو دنتسه «یرته
 یب یزاسربتاو زادناكاخو یراسعواک

 و قوذدحهک دن رادهدیقع , تن تهابش

 ینق لئاسمنی رتشماءهراب ردو دنن زب تسد
 رس هکت ۲ یب هداب امن هدبقع راپظایرتهو

 یناک دنشاب هتشاد یهاکآوشن اد ین زوس

 دنسانشیم اررنه رادقمو جدا هنک دنتسه

 . دن راد یرادقمو جدا دوخ هنو

 گليدت رادقحمدرم همه هک تسا تسرد

 داج یور یکع حرش

 یفاحنم انار ایس
 اناولیس » زا دیدم سکع كيمهتيا

 ۱ یدوزبهک یغایل دیایاییز هراتس مون

 ًابثیس رد اروا « نزهاریونیلوسومو ملیف
 , داددنهاوخ ناشن یسراف نابرب لبورتم

 ی و رامشیس مد رمهک تسا نپمهیل امنیسكنه رف

 زور ره هک یئاع
 نو ریاپن [یراطعیطوتزا یسداف ملیفماتب

 تسیندب و تسا یلامنیسیاهراکهاش دی ایم

 زیچنیبه و دن راد امروشک

 ۱ 2 ۹ 2 تو یار ملفهک ابن ]زا یکیهک ميیوکب لانملببیسرب

 ۱ 3 راپافازا سب دوب هدیدار 4 هخ رچ وددزد»

 أ احیا رد ار ملبفنبا ایتدمدما رچهک ناوارف تحت
 ۱ 7 ۶# استار ملیف نی رب هک دوب هتفگ ۰ دناهتت ادراکهاش

 ۳9 ۰ تع نخ .مب تو ی یص  ل

 زر

۳ 

 ۳ک :ریپ درس 2 ساک ب :ریدم و زایتماهدن راد ۸ ُا

 ۱۳۴۳۶ هام رهم۳ هبنشکی - ۴۰ هرامش - مود لاس

 هرامشکت - موسهقبط - لعل ژاساب - یرهچونم نابایخ : هرادا لحم

 رو دیسب ار یربه رثا
 .ندیدنسب اب ندیدنسب

 اردمد رم هک دور دهاوخ
 تل رد نیا و دنشاب

 یگان اد مدرمهک دمآ

 ات ادنتشاد و دن درک

 |قوذ و حیحصتبب رت
 هک تسقاد فان تسز

 ۱ رطخ ردهشیمه

 :هیروشک ردس و صب
 هقلس و قوذ

 ۶ 5 نه رد و هدینا ودت

 گن مکس « هتفرک
 دروم رد

 رکیدیرنه دراوم
 7 زا لبق یئامنیم
 مشجاب دشاب هتشاد راک و

 ؟دوز یایخ مهمشچو
 ی زامیف یللملانیب
 .دن | هد رک | رهدافتساءوس

 ار ادمدرمیرتهنوذ
 او تالب امت نب رت طحنم و

 ی وصخب . دهدیم
 نب رت تسیات نأش « یرنه
 ارک ادیپ لزتت درک هرود
 ادرب تسد شناک دن زاس

 مغعضدنیا ربارب رد
 اابتد رادهدیقعهدن راکت

 زا تم ست و



۳9 
 هتف رگ

 دوخ ملیف یا ر

 ناوحم هی وکجاو ملیف رس رب. منتسب نرق سگ وق یناسک و ور وم نیلب رم هیاهدناوخ
 « درک ادیب رظن فالتخ

 درک فاکدتسا قوف ملیف دد یزاب زا نیلیرم
 هتس زا ام ات میتسف نی ه "لاح

 مهاپیئابلاتبا ارچتسیت مولعماما دنک یزاب
 لص نوثک ام یو هک ی شالت مانتاب اربز دنهدیس نیکنس یاهل رواب اپیتاکی رعآل سم
 نز كيلر هرخالاب هدروآ
 تباتج و ملیف را رقالخ ال ادسان
 هک دندواذکاوواب (شرد
 یی ماردكی نآناتساد
 )۳۹ دیم هکتانچ و تسا یئانج و

 نیا نتخاس رد اهیلابلاتی
 دن راد یرحتاپملف ع ون

 « یلرتاج یدیل قشاع»
 قشاع» ملیف هرخالاب

 نیدودیولح < یل رتاچیدبل
 زاملف نیا ناتساد , تقر

 هناخاتک وکیسالکر تایور
 هدنیوت < سن رال .هب دو

 «ازیرکو ترا » و« ویراد لیئاد»

 1 ۳ هسکخا تب



 یناریا ناگتسی ره

 ۱۱ 2 2 ویلاه ماش یا یا هراس« د ویرپش نییم
 : دهدیم ح رش ار دوش

 رگ یاب اهملیفمادک رد ۳ ری و اک فرش ز وگچ

 نوچ . مدیدرک لوفشم هزیشود< زوب رهشنیپع> هک دشج ردی ربخ

 ۷ ووب رهش دمحع سدنپع) لوصحم «.,نامرف .د > ملیق یاهسایل

 9 تیام اجتازا یسریدتیشوسآ یرارک رخ سبمو تسا هدش

 ۱ تاچ رک مصت اذل «تستادیمداب هک یدرم»ملف رد روی رهشنیپمهک داد ر

 ۱ ۰ تلمنم, موریاکیرما  تساوخ رداکی رما رد دوخ راکن رخ زاا روف ام
 4 تی رت وميلعتمولع دنچناکما تروصردوهدروآ

 یاهتاب ژو یراد هناخ

 زین كنبا .3۳دوب لوتسم ناکد ننا وخیا ریدوویلاهزا سکهدشچمات اب و

 تا دناک راتس ندرک البّةاقلدت رو۲ تسدبیرتشم تاعالطا نم اتیس هزاتس

 ۱2 مات ود یزاب بناجتیا . مزادرییم دوختشتک رس حرعب تایایای یتاد

 لس و وب رهش سهم

 دوخ تشذک رس اصعتشو وب ره نییهسككنب

 رعد رس هثحم رتسع

 -- روح نرو

 رب راه ه- ساعشا كیالب هب مدش جراخ ناریا زا هک یوم اصخشوانقلتهداب دو ویلاه رد اشراکن رخ

 تتلتخم یاهویدوتسب تارفنابز نتفرکارقیءام . تدمومتفر هب مجاز دنتشاد لیم و هدشهبحاصم درا و

 رک دو اداهن] .تساوخرد

 او ووته نارسبا مدرم هکنب
 اهتن ادب هک دناودشن یرکغ

 تکی میزاب رتانت ابملف
 ۱۱ مودو دشاب قالخالادساف

 متشاد دوخسورد مامتاب

 ریخآ لاسهسود رد

 هسردمزد هریغویسرد

 ,وفم ومدوب هتف رک زا رق
 ؟ر ویجراخناد رکاش

 !دیولک نخ
 اب هجیتت رد و تفرک
 تسااجرب ابزوتع

 لاسا وماهدش هدراد

  ت مدوب

۳ 

 زایکی تساحلاک
 ص یسکعو دنتشون

 وچ تدمعنیا رد

 وا یار
 تق رک یلصقم نشج

 و۹ ۲ رش ۹ ۵ ء لاس ات
 مع ياپسابل یارب «تسنادیمدایز هک یدرم» مليف زا هحصكي رد « روب رهشنیهم »

 ۵:۱. یک اه ۲۳ سس اس 6 تی



 راتسالط اپ ۲ زا یضح ددیتحو دوب هدشماس

 دوشتام قيقد یخ یتسیابیم ۰ درب هتفر
 سی قوقو خنک یه و ن ادرک راک

 رالع نویلم+ ۲ علبع ۲ تاتو

 نسض ونم . .تسامترک حرخ ملیق نیایآ رب

 « تکاب نآ و هلسج زا ملیفیاههراتس اب راک
 «نوتهوتارایو و مولرک هدنووباد
 دووم لک نم روت و هدرکل صاح یتاتشآ

 ویدوتسارکیدقاهناد رک راک زا یضح هجون

 سکع دنچ

 رطاخ دتساوخ یمووخ رک فرع تن وما رای

 وع یی« توش یتم ناستج و یکشمقشه وم
 زالو یاس نم یو متجدم نی يلبخ
 تکه یاتسا .دعآشسیم

 هدوم هسشن لرتس رت لت هتفه دنچ

 را وطا و دز نفت نم ویتوتسازا هک

 هقیز هک یحرم » ملضوت لر هک تتشاد

 دنا هتخوکر ظعووح نع یا رب 4 .تسناعیع

 ۱ ۳ هحتسرد هه ز



 رو زيا مهوم نی رو زيا مق ریمق ز
 شی اف رو وفلدور هجناط ابو هدیسز

 دشک یم اد

 یم ینادنز ادوزیا تیانج نیارثارب
 اب هک دوشیم روبجمزین شایرسیان و ددرک

 نایدصتمهج وتبلج

 خرس بیلص فرط زا و هدرک

 دوشیموا یصخرم یاضاقم

 ناکدوک همه و دسریما رفنآ ردامدیعز و ر
 یا رب دیده هیبهت لوغشم نا دنخ و ل

 رسهجب < وتمنآ وژ» . دنش

 ترسح اب نادرک رسونالیو اروزریا یهار

 د ریکیممیمصت هرخالاب و درکنیم رظانمنیاب
 سی اب هک یارب یاهیده دوخ رصتخم زادن

 هو ایم
 شفن روطنننیدب دیامن هی سیث

 یمهج وتم یل و دنک یم باختت

 شفک تمیق فاقک وا

 ویرادست

 ژادناسپ هیلک هک دوش
 رهدنشورف انمت و شهاوحاب

 شقک هج وهدناسیقابءازا ردهک

 ورک اروا یاههمان زورو ین زسک اوطاسب
 دزادرب ًادس ارلوپ هیقبیوات دزادرب

 یلاحشوخ اب لفط دوشیمماجن |هلماعم

 تعاسهک دسر یمنادن زب یعق وم هنافسأتمیل و

 دودیمنآدن ز یوس وهدزلعب ربز

 منامنیرومامو تسا هدیسرنایاب تاقالم

_-# 

 . امنیم هرات
 2019 ۰ دبی 3
 / ۳۵ )یولرم هک دوشم

 وا » ۱۳2 م هچ وتم نوج < * 2 ی ۱ روچ نادنزییدماکنهنیا
 ۳ ووخاب روا اذل دشاب یم

 3 راز زریردام یدازآ هلیسود
 راشرزا گم 1 نقاوصیم حراع ۱ رو توردرمیو رد
 3 و مان 4 هراد و ۳ ۱ رد ملیفنبا

 ۱ ۳۵ ) ودلما واتس رم
 وا همتسا وغ وب اب ملی نم ریهش
 یلاعملیفاش+ طس وتمهژزوسكب زا تس

 دن زب یود و درد

 هیهت ی ۲ ۱ وا تافم هیامن
 یا 2 ارد ملسف

 مرک سادحج ۳ یاب و هدرک
 ۱و دیس رم 4

 ۱ هست یمتد رب
 ۳ واز وبا ییالمک دوخ عون رد ملیف

 3 ورک لیرباک وا رنهدقدذبلا
 ۳ یصاخ هولج زین 27 رومی

 ۱3۳ مقام هما
 ۱۳۳ یم رهاظ هدرب یوریغاقت
 . دشابیم میدب و ژاتمم ما دادم
 یکنیزکم دنم رنه رادربلیف <ا ورهفیف»

 زار رب لیف نی رتهب هزیاج ۱ ۹۵۳ لاس رد زابکب
 وروآ تسدب «یداوب وول راک لا ویتف ردار
 رام ملیف كيژوم رکیدهجوت بلاج هتکن
 و تساهدش هتخاس < هدنک زاب د» هلیس وب هک
 ناسا داب یصاخیکنه ]مه ملیفلوط ماست رد
 رد یدوزب <هدش نیرفن هلحم»ملیف دراد
 دها وخ هداد شیامن لای ور و لپ و رتم یامنیس
 دش

 دوخ یکدنزیشورف همانزورو ینزسکا»
 ۳ ملیفزا یا هنحص رد «الیوسنونی» و «وکن وخوتی »

 رو
4 

9 ۹ 



 یوبد

 0 دج وم " ی د رهالف
 و « رابکب طقف سانشع امتجا «راکن همانزود ناناوجزا

۳ 
 ملبقنیا .دمآ هد شیادن یشرمسب ناهنمرته دتم ندرب راکب سوپیو هدروآدوجوبار ۱ و نب هقتمز یمج یارسب دیدج یاهرته «ناتسلگنا دنتسم ملیف تضبن» یکنهرف وب رب هژونرد , ۹۲ لیاوارد « رابکب

ِ 
 یاهملبقاب هکداد یتضرف < زتن دول ریپ» هب ی وب و ۳ تی لبدوپن و تالیکشتاکیرمآ دد.دندوبیودب و رس دیرفگبز هبموسونروپشمنیدقتسزا یکیار  یموبدارقا یک نز زا ملیف هیهت رد یترهالف ی یقنیآ .دم | دد شی ۵

 زوج َ تیقا 3 اد یشم طخ نیا جینورو زد بیت وهالقیصح یرورک  «هناخدورو و «دزمه !راپتشد هک ی صش> کذ دیاب هتکن نیا , دناوخ «هتشکمک تن دول رپ » یاهماحرمش "كیزا یعاههداب» داکارک
 دوب رواودیما هرا تعفو رام هقالع نیاتیقنوم . دنکل ابند اد یشم ن

۱ ۳ 
 دو راودسا هراوصو تشاد راب

 یاه راک میرس هماداز
 یدرسلدتعاب و تشادز

 تقف «نالیفد هک
 الت یارب - دوب ده

 شراکتفرص اددوخ یژر
 ینکا رب نخس و تالحم

 ۱ ار
 راک بسزا ینیدلقم

 یلامفهورک ناتسلکنارد

 هب او رتن رول « اکیرمآ رتت
 یدعش كلاس ملیق سیورح » تسابر
 ی یت رهالفزا زتن رول ؛ دناسر
 نیاژا اد دوخ ملیف نیتعن ودور اکی رمآب

 .دنک هیهت عوت
 هکد وب یملیق < نیمزرس» ؛تقیقحرد

 . ورک هیت اکرم تلود یارب ین رهالف
 یو یارب نتگنشاوود البق ار ناتساد
 لوسم نیاطم وا یلو دندوب هدرک هیهت
 هباشم یتیاکح شدوخ و تخب رر ودب ارث"

 .درک هیپت
 یابه هنحص زا یزادربملیق یارب

 وآ ۱۹۰5 ۱۹۳۹5۰ < نیمزرس >
 زا-تشافگاب ریز اد یتوزانا طاقن رثکا
 ینافوط طاقت ات یبوثج طاقت ناتک ع رزم
 ع زازمات سلطاسوتابقا لحاوسزا و یلاش
 رد یترهالق طسوت ان وزیرآ هدش نیشام
 ,دعآدوجوب ملیق نیا ات دش هدیدرون

 شیابتهدام7 ملیف نبا هکیماکنه اما
 و تشذکبم كنج عورشزا لاسود دیدرک
 تایضتقمو للع یاهرابیوزاکب رم۲ تلود
 یارب ملیف نيا شیابتزا یسایسو یماظن
 ملیفنبا تهجشیدب و درک یریک و لج مومع

 دب7 ودشیامن شرمسماجن ارس ملیف نیا هک
 ارپاک كتارف هکدرب اهزور نمهرد

 تسابر من ومت ۲ رد هک .روهشم نادرک راک
 تشاد هعهمن ار یکنج یاهملق تالیکشت
 یسورب ود یه اپمشیف هک رک اضاقت یت رهالف زا
 ایرمهک دنک یه كنج هب طوب رم لئاس
 یورب اهابیسردیربخ تالوصحم تروصب
 اب یترعالق تهجراکنیا اما . یاب هدرپ
 نيا هیپت رطن نیاژا و هش هحاومیتالاکشا
 تعاب رما نیا. هنام ففوتم اهنلیق یرس
 یترهالخ خوبی دندرکر وصت یرایب هک دش
 «هتخنک و رداپت وا ود وریمندشلیازب ور
 رقنکب یتح .تسا هدوب بوخ ژاسملیف كي
 ۰.5 تشونسوصخ نیا رد یاهلاقم دقنم
 میتکی م لقس# اجیارد ارث زا یرطس
 کی زا هکت شا لس « هلب + یترهالو

 ی ناتیارم هک دینکاضاقت زاس یراک
 <. دژاب کالبد

 فالخ ربهک هداد ناعن یترهالق اما

 هست ی هک هبنآ
 تکر شدم ,یدچ تسی ناوناع عنربمو
 تساوخ ردوازا «لبوادرادن اتسا» ووپشم
 نیاهیجت یارب یترهالف. دومن یملیف هیپن
 ین وژاتای ترش بونج یحاون قرطب ملیق
 ددمقاو< لیوبا» ماجنارسودرک تکر ح
 بس شیوخ دوصقم یارب ار اناب زی ول
 < یناتساءیترهالف لوقب اب) وب هتشوت ملیقنیا یارب هک یتانسا» یور زاو دید

 < یتایکل ی دآدزادناتسا و یا رب یتاغیلت هبنج زین هیاءژادنا نو (دش هتعون شدوخ هک
 یزادربلیف هسب لاسود ثدمرد تخاو

9 
 نایب یتضارف ۳ و یمرهالض نارایتسو لاسود نی

 نیدصم نکن ود نآ و نه. راد بلیت درب
 لیوبار» مقاد یلرتمددیکسه هک ژاعوم

 «دندوبهدیوک یتکس
 < ًانایریول ناسادو هک ملیف نیا

 دوبیکر بو سکد والی فو هب موسوم برج وب هشی نمود یاراو هع
 ملیق ییادع * لعم یلاهاژا اس هزار

 ۳۳ هفصر» هی
 مرام بس ۱ پ/پث_س ۹



 نا ربا ر۵ امن

 مدعیلصا لاعولما وع ...؟ دش زا و درمان !وتیمنآ ربا یرا

 ۹ ِع ۵ ربمأیق تعنصهدنب آ هب اب

 را 2م ویا دیاب هک ی ث اپهار ی وجتسج 2

 نایرظان و

۵ 

 ناگدننک هیت ن ۳

 روصت یداوسیب و ملیقزا كرد
 زا اد دوخ ملیف ردقچ ره د ظاحل

 بلج یرتشیب یرتشم دئنک رت میقو
 یاهملیف نیا تشز و بیجعریث ات ود رک دتها وع

 نایچاشامت هبحورردا رزیم

 یقالخ

 چیه تعاقو

 تشاکناهدیدات نآ وتیمن هج و

 هیهت نيا زا یا هدع رگید فرطز

 و طحنم یفالخا ظاحل زا الوصاناک دننک

 نامه و دنشابیم یءامتجا شزرا دقاف

 مان رت ات یاه یناوخ هبزعت ناک دننادرک

 هک دنشابیم ینالوط قباوس اب لبتیاهلاس
 اهنآ یقالخا و یعامتجا رثک اراک هب .بلعا

 رکفلوصحم هک تسا یپیدب و میتهفقاو

 هدمآدوج وب لاحبات هکاه نیاذآ رتهب اهن7
 7 دوب دهاوخت

 زورما . دمآ نایمب نسیلمتیثیح زا

 یاه دوشک هب یتاربا یاپیلیف شیب مک

 تسدب یئاهرازاب و دوشیم رداص هباسمه

 تسدب هکاپملیفلیبقنیا شیامن تساهدمآ

 ؛هدش هتخاس هدننک هیهت تعامج لیبق نیا

 دنکیم راد, هکلا او ,یناریا" فرشاو تیثح
 بلاطمباتک و همان زوراب هلجم نالف ردرک |

 نالف رد اي دوشیم هتشون شزرا یبوهدنن ز
 دسریم شرب لادتباو تحاقو هناخاهابت

 درذگیمیرا وب د راهچ نیمه رد هک تسه ردقنپ|
 هکیت روص رد دنک یمن تیارس نورریب هب و
 ز و رماهدشرک ذ تاصخشماب یناربایاپملیف

 و رود روشک نیدنچب ادرف وروشک ودای كيت

 اب دو ویلاه زا . دشدهاوخ رداص كيدزت

 مامت اب دوخ لذتبم تالوصحم یضعب

 هدیمهف و رکفنشور نایلاکیرما تاضا رتعا

 اد یقرتمو ندتمیاکیرما تیثبحوورب ۲

 اقافتا و دربیم یچراخ طسوتم دارفا دزن

 دوخ یسایس بیق د تسدب یبوخ یاههناپب
 عوضوم نیابام هک دوشیمت لیلد تساهداد

 لحارم رد هک الاح زاو مينکن هجوت مهم

 وكنهرف وروشک تیثیح هب ميتهملیف هیلوا
 میهدهزاجا ومیشاب هتشادن هچوت نامدوخ ره
 مهدیپ هدمآدوجوب الوصا اپملیف لیبقنیا
 یناریا هقیلسو رکقف یاه هنون ناونمب
 . دوش رداص حراخب

 یرگید رایب تاهج و لیالد نياب
 ها ابتآ رکذ زا هک
 هک تسا بجاد وا مزال نمرظنب مدنکیم
 ناگ دننک هیهت زا هتسد نياب یلامنیس نیدفنم

 ۸ هحفص تس

 عاستجاب | راهن [دنتسه هک ر وطن 7 ودنهدن ناما

 یزو درک ا)لوئسمیاون امزاسو تل ودومدرمو
 نیادد ناشیمسو دنناسانشب ( دم۲ دوجوب

 راک و نتفرن شورف ظاحلزا مه هک دشاب
 تیعوم ظاحل زا مه و اهنآ ملیف ندرکن

 تس و فیعض تاکن ندادناغن و یعامتجا

 یزاتک رت یولج « ناشیا یقالخا رتک ا راک

 . دن ریگب اراپن ۲ رتشب

 روطب ابناک دننک هیپتنیاذا رگید هتسد

 نسح ناشراک ردهک دنتسه ناژاسیلیف معا

 و امنیس راکب هکتيا هزیگنا و دن راد تبث

 و تفرشیپالامتحا دن | هتخادرب ملیف نتخاس

 لثمزاب هنافساتمیل و . تسا ره نیا یق رت

 هیهت تام ولعم و ی امنیسكرد دقاف لواهتسد

 هدش رک ذبلاطم رکا و دنتسهملیف دیلوت و

 و زج دیشاب هتشادرطاخب | رشیپ یاه هرامشرد

 زیاحاپنتهک دن رادرا رق مدرمزا یاهتسدنآ

 هابتشا نیا و دنتسه كا ردا و عتمت ید ری

 دنن | وت یمهک تساهدشلصاح ناشی ارب_بیجع

 , دنشاب مه رنهقلاخ
 " نآ زاسلیف نيب رد هنافساتمز اب هک هدع نیا

 دنچ رهقوشوقوذنیمهیا رب دنتسیت مک ام
 نسح و - دوشیم فرص یاهدوپیب هارب هک
 لوا هتسد اب تسا دوج ومناشرد هک یتیت
 تسا یهیدب و دن راد یرایسبیاهتواغت
 توافتم دیاب اهن آاب زین نیدقنم هپجا ومهک
 . دشاب

 ارهدص نیا هک تسا نیدقنمهفیظو
 تلاخد زا اقلطم اراهنآ و دنهد سیخشت
 ردو دن رادرذح رب ملیفیرنه وینف رداک رد
 رگیدقرطا دنن اوت یمهک | دیناهکمک ضوع
 دنیامنب ناریارد امذیس رثه لماکت و تف رشیب
 هک اد یهاروهدومن راکشآ وحضا وناشیارب

 . دننک هئارا دنیامپپ دیاب
 یسم دارفا نیا زا یداب زهدع كشیب

 ملیف نتخاس هاررد اردوخلوپ دیاب و دنناوت
 نیاب اصوصخمدی اب هدعنیا . دنزادنا راکب
 فرصمزا|راهن ] دیاب اهتنم دنوشقیوشت راک
 یبنازاسملیف تسدب و اطخیاپه درد: لوب
 نابحاصزورماهک هچن ۲ .تشادرذح رب عالطا
 دوشیمنیا زا مناما دیصوصخ یاههیامرس
 فرص ملیف هیپت و نتخاسءارردا ردوخ لوپهک
 هبرجت اپنآ هک تسا عوضوم نیمه دننک
 دن راد ناشناتسود ای ناشدوخ ای ادراک نیا
 ملیف ناداوسیب اراهنآ تفکنهیاهلوپ هک
 و دن |هدروخ وهدرک جرخ هدیشک الابمان زاس
 هتشاد دمآ رد یلوپ ظاحل زا هک یملیف هن
 ملیف لقااله و دن اهداد لیوحت اهن آب دشاب

 یا

 ی رنه هبنج زا



۵ 
 "رام

 دل رده
 امنیس هراتس نت

 این فو رعمناگشیپ رنه رصتخم ینارگ , ۱ 1

 »99 اغ] یماگته یو ترپش 1 /

 «یددورب > رد لوا هجرد هقیپ ونهكيناونمب هک دیدزا اف 2 را «ناج و و

 1 درو ۲ هنحسیورب (لیال) هکدوب یسپ نیلوا «دراد یی ی ی
 نقد هه / میتعف ودومیپ :تنهودنپ ۱3ت علادم هماتشی امننیا مامتا

 بم ز یورشیان دیرتد وا یدمب یاهملیق دیدرگ شیابنهدامآ یدوزب «درادنقلمن

 ار وب ناو توس رو (لیال . هرادمات میرتسدو و «لاوانداک ناتساد > <نم یاه-وم
 ح ازم توجهی تسا هدرکجاودزا(فل هدقرام)اب و هدیدرگ دل وثم < ایفادالین و

 هتس 1 ۳

 هاگتناد رو یو تالیصحت ده]ردبآ زا سدنهمیلو دوشب حایستساوخیمید - دروبب زلراچ

 یودوربرددنک زا یتسوچاسام» ردار «جیرباک و جلاک ةرود ۳ نایاپ رف

 تقر دو ویلاپب ۱۹۱۳۰ لاس رد . دشرهاظ < نک تاقالمجراخ رد تار ۳ 2 ی ۳

 هنر ناب ۳ .تنکآ ناز عیهسرکان ۲د دب (رل داج) ید ملیف ِح 1 ۳ اد

 .دنزرف ودنونکا وندونن حاودزا یو درگب یا هرظتنمروف ترهشودوب یزابمه (وب را ترک ) فورعم

 , تقرگ دارقا هدبز یاهتلب فبدررد هک دشابیم «دیدرک دل وتمیاهراتس» شیلیفنی رخ 7 دراد

 كي زبب نوئکا هگیروطظنابه دیسری رظنب نکمغ و هدرفا یکدوک نینس نامه ذا- راشذالاب یرام
 نیا یلو دیدرگ یلباق رکانش تبقاع و دوب لدمیلاسدنچ (یرام) ؛ تسا 9 ساسح هرات
 لیدو آمهدزیسرد یو . داد حیچرت لغاشمنیا همه رب ادیکشیپ رنه و یفدخاد شدنسپ دروم لذش

 ملیفسپس و تشادمان (دابدنسرسب) «وت , ث . ]و یتاپکیأرب شیلیفنیتعن و دوشک ناهجب مشچ
 ۱ یاههدنب ور و و «دن وریم خیرم هرکب ولتساک و لوتوب ]دوب» و «هایس بساو و «یرتسدد یام
 هناسنیزاب و ینادرک راک اریتلیف (یرام) یدوزب تسا دارق دیناسدناباب ار مدادع

 دوب یکشیپ رثهماقمزارحا تست هجردرد دوو] تسدپ .تیققوم ود یگلاسهمو تایی رد مواب راک

 - ملاعترهشهک «هنحص یولج یاهغارچومق دد (نیلپاچ یلراج) ریظن یب .دننرنهابیزاب سیو
 دش دلوتم ناتسلکتا تعتیاپ «ندنلد رد ۳۱)۱۹ لا هیوناژممدرتابرد وا . دیدرک شبیصن یرک

 نآنایاب زا سپ ودوبن زاغآ «یروت ریردروفلک او علاکر د اردوخ تالیصحت یگلاسهدزن اپ نسرد

 اب هرخالاب و دشندنل رتاتن هواتس سپسو درک ی م واک یناپنکكي رد زین یتده دشمادختسا ویداررد

دی دج یاملرف نایمژ اد ومن یژاب « نیل رب یا رجامو ملیف رد < نوسام زبیج >
 درب مان اررییکر دنکسا ناوتیم یو 

 هعارب | د او ووخ رمع رتشیپیو تسا یماکی رم] بوبجقودنمرتعناگشیپرتها هرمززا تبالبنآ

 رد هزاسدقنم یدادرارت یکروبوبن ینابکكی انب هکتیا زا لبقف تساهدرک ی ط < سول راک ناس»

 دوویلاهب هک ی ماگنهودوب «یودورب ورد یوشیامن تلوا . تسا هدوب ناکدوک تسرپ رس یاهسردم

 ملیف دد تک ش وا تیقفوم نیرتگرزب . تفرگ هدهعب اد «نکاشابت ادنددورو ملیف رد یعقن دمآ

 هدا زهاشو دی اب وادیدجیاهسلبف زا درک حاودزا «یتلانكم رمیجرتکدو اب (نآ) دوب < ریبکی وزراکو

 . دربمانار «هاشداب دزدوو <« تمسق» ۰ 4 لصحم

 اد راکسوا ۱۹۵۱ لاسرد «اتیرفا هکلنو یگندمیف ۱
 0 1 یق رد یلام رثه هطسا

 ملیف نیلوا نیشردهک دوب < هدشكنس لگنجو ملیفرد تک رش (یگوب)

 ددرگی چتسب تساوخ دماين رب هدهعزا نوچو
 د؛ - تراگو ب یرفمه

 تیقفومنل وا . درو تسدب

 ۰ کیم بوت نییر
 3 وب) دننشادلیمو دندومنیم تفلاخموا اب شنیدلاو ,

 دد یروشو و «هنهرباب سنکو یاهلیفرد هتشذگل اس دنارذگ م 9 شنیدلاو نکیل و

 .تساهدرک یزاب ارميتسي هتشرفامو و <یدیماان تاعاس» یاهملیف لاسما و دید

 ۲و دراو)دیدومنهدهاشملاتپ رکامنیسرد یدزا |

 یگدنز (لاکابندول)
 رک ر هاظ « نیکی تشک

 زد هکد ادیب ون یونامزت ۲ دادعتسا و زا هددو ملیفهتشذگل اس - دنوبدراو

 بل دوبی نر ۱ ۳۱۹۰4 لیدقآ میترد
 2 مدد :دناج)اب :تسیب تدمیو . ۲ ۹ ۳ 9

 . | مه دوطنیهاقافتا «:دنوشب یرهام 7 کد ۶ دیزآعماوخرد بآ زا یلب اق هشیب رثههدنب ]
 اهگند زنه »یا "

 د رنه دنتشادوزر ]اپن ]یود اره9ههدرپیمسب کی دکاب تاق وا

 .دندوبت اد
 لاپب رگیدکی قافتاب و تکرغ اهدلیف دوو هتفردو ویلاهب 3

 9 ۵ ۰ دزاسممجنمدناوتیم یبوخ ارنشخ و ینابصع

 هرکی ضوطعب و یفتم



 هدنآ ناب نه
 بز

 نبدزمیج

 هک تسا موسرم دو ویلاه رد هلاسره

 و ناگشیپرنه نی ریماتس هام لیادا رد

 بدنم رثه ونب رتف و رعه«راک هزات ناک راتس و

 اپن اب یزباوج وهدومن باخت اار نانآ نیرت

 (ودنارف دنیا رد هکب زیچالومعم دنبامن ادها

 تاشقدنس وهج وتدرومهمهزآ شب هنابلاس

 یاهملیف هک تسا یدوس نازیم درگبمرارق
 ویدوتسا نابحاصبیجب دیدج ناکشیپ رنهنیا

 شومارف دیابن نمض رد و دناهتخیر دوخ

 مودن | رف دنیا ردزین داضح و نابچ اشامت هک درک

 یقودنصرد اهنآ[عارآ ودن رادیک رزب شقت

 رتشیب هک یناکشیپ رثهب هجیتن ردو هدشهتخب ر
 ناک راتس نیرندنمرته» بفقلدن اهداد یار

 . داددنهاوخ ار ادرف
 فو رعم هشیب رده و هراتسهدمان ام رب زرد

 زا دن |هدیدرک لیان بقل نیدب هک ارروپشمو

 مينارذگیم زیره ناگدنناوخ رظن

 ۱۰۲۳ هیلدژ متفهزو رعبص مند زمیج
۱ ۱۱ 

 هتشذگ زو رما هکدمآ ایندب یکدوک < اناپ

 مادد ناکشیپ رثهنب رتک درب زا یکی هکشیا زا
 ناهجنا رتخدو نان ز هیلک بوبحمتسااکب رمآ
 اک دوبل شن یکدوک (رج) :تهایم رپ
 و هع كمکب و داد تسدزا اردوخنیدلاو

 یطددیو . دیزردلافتشا لیصحتب شی وص
 یملع و یشزرو یاهتسق رد هک ینارود

 دیدرک ببس نیمهو درک یناوارف تایقرت
 هدشدرسلدیضایرهدنشک سورد هبتبسن هک

 یکشیپ نه اصوصخم رگیدنولف هب شپجوت و

 شب ری

 دوش رایتخا

  ؟رنتسه تخبشوخ دن ری یم یاج دوویلاه شوغآ ردهک ینانا وج اب"

 ید هم شیب رنه هد
 ۱ اهنیس هنحص هدنی] رد 5

 (زمیج) هک دو ۱۹۱ لاسرد . دوشبلج
 هاگشناد زا اددوخ یلیصحتلا غراف هقرو

 رد یلغش یوجتسج یارب و د رک

 نگیامن زاک ندیسریا رب ودم۲ كروب وین هب

 5 رد 4 لاسود یئاهن فدپب ثكيناما رد هتشرل ت - یک د

 1 رومتبآ و زمیج )افئاب سیب و دنا رذک

 راکب «یودورب > رتاثث رد هشیب رثه

 در وم روب زم هن اخاشامت رد ( زبیج).دش
 لا وبما

 لومشم
 دارق دنمرثه نارک راک (نازاک ابلا) هجوت

 قرش و ملیف تن لرو دمآ دو وبلاپب وتفرک
 رث داد ناددارب ینایمک یارب ار «تشپب

 هزیاج لاسا دراد لامتخا و دوبن یزاب

 یوبنالاکبرمآ .دروآ تسدبار راکسوا

 ردین جرج

 نیرخآ ادن |هدادبقل « ین اث ودن | رب نول رامچ

 .درادمان 6 لیلدیب شروش> (زمیج) ملیف
 رخاههام دنچنیا ردیومان -ردیلجروج

 نولک ات هک هدید رک ماعوساخ دزنابز یردقب

 رد(جروج) تساهتشادن هقباس دوویلاه رد

 هدهع «تشذگ اهن زا دب اب هک یلب شش ملیف
 دادعتسا ودوب (سیت رک ین و )لباقمشقن داد
 راپچو یسیو دادناشناددوخیتاذ غوبن و

 و دیدرگ دلوتم « سلجت [آسول ورد لبقلاس

 تشادن نیازجیل وژرآ ناثاوج بلغا دننام

 (لبیک كدالک) نیشناج یزود دناوتب هک
 ( جدوج ) تالیصحت نایاپ زا سپ ۱ دوش
 یناپک اب تدملا لیوط یداد رارق ادتبا

 یدنچ دا سبنکیلو دومن دقنم «ایبلک >

 ت)ددنهآ وعس



 رده
 +۲ نا #0

 ق اب

 وا و تخاد رب
 ییدطس ی د یلک

 هدنیآ

 اهنیس دی دچ

 رک اکیشرپعر
 ,دیناسد ناب اپب یسانش نادد هیدر رد ار دوخ تالیصت

 روردب شردپ هگ وب هلاسود
 و تخومآاد هطوب رم سالک ه رود بیت رت نیدب ودوشرنت هشیپرنهدوخ یک دن زنیمأت یارب کده روبجم نیارباتید تف

 ترهظ بسک زا سی (تدونکرغ) دبدرک مادهتسا «یودو رب ورتأت ردهصاقر ناونعب و

 تایع

 یفابیز هطساوب دوویلاهبدد رد شب ودیدرک دوویلام مزاع یدددرب رد تیب ویحم ,
 "شو نان درک راک هچ وتو دوم شا هدننگ هریخ
 دندروآلیعب ,ی زا هک یکچوک شیامز آ روو .تفرک .د)رق یک وف» یناپک هقیلس
 تفرنی رود یولجب تسارکب و دشزوریب
 ترپشودیدرک شیامن هدامآیدوزب «میلکیم یکدنز الاب نآ »ناونب یملیف نیت
 لیاقم شقآ هلمانالب و تفای یاهرظننم ریغ
 .تفرگ هدهعب «دش بوبحم ناوتیم هنوکچ» ملیف دداد(لبیرکیتب)
 رب زردو فورمم وروهشمملیف ردیک زاتب هک راک هزاتشییرنهنیا - ناگیا دراچیر
 ءدومنافیاادلوا شه (لسادتج) اب عایرد
 تخانشدنمرنه هشیپ رنهكي ناونعب و
 ایتدب وعییتارفناس رد لبق لاس داهچو
 ریز تمدخب شنالیصحت مامتازاسپ .دمآ
 ود و تف رنج هپیجب ودیدرد راضحا مچرپ
 فیدر رد كنج زاتشگز اب زا سپدعب لاس
 ,تفرگ رارقاکیرمآیامنیس ناکشیپرنه

 هتشر ذخا ابزینار كيتامارد سالک رود دوشهشیپ رنههکن يا زا لبق (دداچی د)
 هقباس یو . تسا هدیناسر نایاپیداتسا
 فورعم ونأت ردآقباسو درادزین یکشیپ رثه
 یدنم رنه وقوذ و تسا هدوب هشیپ رنه ك روی وین
 ردتکر شیارب یدادرارق وا اب «متسیب نرف سک و ف » یناپمک نا ریدم هک هدیدرک ثعاب یو
 دیدج و سل اجیاپملیف ژا ,دن زاس دقعنم اپملیف
 . دریمان اد« نیدزرپش تقهر و «اهروتایدالک و سویرتسید» ناوتیم یو

 رد وا دوب «دنلتروپوردیمهم هناخاشامت میت نام لو
 » نتگنشأ و > رد ۳ لات ربماوت مهد

 شتالیصحت مابثا زا سپ و هدیدرک دلوتم
 دروم یو بلاج یاهسکعزا یکی . تسا هتخومآ اریکشیپ رثهب هطوب رم سالک هرود
 لاسروبنوب یناپمک نادرک راک كي هجون
 .تساهن ماچ پزونههکدومنقشم یو اب ینالوطدادرا رقروبزمینبمک و تف رک ارت
 بیت رتیدعب ودوب (ز رتنیو یلرشداب ات ی 7 ملیفدد(نیلوک) مهم شقن نیل وا
 باقن »و < هاوبدد :رم» دوپشم رد

 رد تسچ تسکرش < یناوفرا
 هرهش جدا دد نونکا ( رلیم نبلوک) نر

 در ورم وات سس
 , درپی حب رامتفا
 وشاد یگشیب رنهب یدایز یک دوگ ناوفط ناض زا رب وا - رباه اترام
 تروترزفد شیلصا نطوم رد اهتدم
 . دوست ءراجا یلرتمو هديشوپ رفع تخر جسا رک و ر «سالاد» هب تبقاه و دربینرسب
 ماما كيئامارد هتشر د و اردوخ تالیصحت
 (لاتسایر)اب و هدن ]این رفیلاک هب و دیناسد
 ,ناج ) دوهشمهدنسپ و و ,دننک هیهن سب

 تعاب دوخنپا ودومن حاردزا (لاتسا
 یتسیترآدبنات وی یناپک ی ارب شلیق نلوا باس ها .یکشیرته و اشیپ هک یدرگ
 راچات نآ هیهتیارپ_هک تساهمان (خرس«ربن)
 هیهدادادخ مادنا و یفاپیززا( انرام).دننک تسیره اقیرف آب یزادربلیف  تثیه دندخ
 زا دم یگدنز رد و تسا اداد ادشزیچ
 یهامنج ملیف هنشذگل اسی ودر ادیرفا و هال تالجم ندناوخ و یقیموم هب یرهوش
 نابای < رنداودینامک رد ار« كيیوس»
 و(ندیه كنیلرتسا) لاثما یناگشیپرنه اب  ییاه اتوام) رگذلا قوف ملفرددیناسد
 , تسبزامه(نیاد فج)



 ورود (
 روددا وی درود و یم ام
3 
 دومن ارابن دیلامنیس لفاحم و مد رم

 ابیاهدا وت اخ روی و .تس

 رظن بلج لوصمدح زا شی هک

 دن هوب هشیپرنهیگسه هک درگ وبنوهضرمب نر یئاکبزمآ الص
 دوخ یک دوک نارود رد مهو تهج نی دن

 تهج نیمه و تشاد هق رحنیدب یط رفم هقالع

 دوب مه
 ژومدو نوتف زا اث دنداتسرف یکشیپ رنه

 هک نیا زا سب (یمام) دوش ملطم هم زا

 یا ربالماک ودیناسر نایاب ردوخ .تالبصحت

 < وتی روقدت و طس وتدید رک هدومزآ یکشیب رثه

 و یرک هوشع هب «ساک و سالو < هفاک رد

 یا هناخاشامت ردتبقاعر تخادرب یزانط

 هسردب ار را شزدام و ردب هک

 تاقالم ار رتخد.رسب و سیب دوو فشم دینتسا

 هرخالاب و تفرگ :هدهع رب ,یشقن «دنکیم

 لر «هدشع ونسمو»ملیف رد و دمآ دو وبلاپب

 ملیف تیقفوم رتشپب .تفرک هدهیب یکچ وک
 نیدب طاقت ریاسو اکبرمآ رد < هدشعونب>

 تیح زا (ندودناو یمام)هک دوب هطسا و

 تولی رم) هب هدننک روسحمیلابب ز و مادن !بساتت

 یلاهملبف زا.تشادیدایز تهابش «ورنوم

0 

 یاب رادو ابیزءراتس

 یکنای» دیاب هدرک ی
2 

 و < .نایلاکبرمآ ن مرپقا د

 درب مات ار « كرزب تیقف ومو

 مقا و نوک روا »دل وتم

 ثیب ره زا لبق تسا ب دنلت

 <« دلت دوب».تلابا لاب

 یناوخ را وب وب
 فو
 تسا .هتخادرب

 ۴5ته نسضردو تساهدرک تمدخ یاب رد
 ی

 هجوت ددوم لاب سس هقباسم كب رد یاب

 دوویلاهب و هتف رک را رق یماشیسنان اد رک راک
 | مکح » شلیف نیتضخن 

 اددوخغ وبن و تداپم هک تشادمان م لنت

 توبتب الماک یلانج یاهدقن ندادن اشن رد

 . درو تسدب ترهش یاهزادن ات ودیئاسر

 و یکند ماست ملیف رد ( فج )هتشذگ لاس
 (ددارب تفه یارب سو رع تفه) لاعیژوم

 تکرغ (لیکدداوم) و (لواب نیج) ناغنب
 هدسیدرک لیان یناباش یاهتیقف وب وهدومن

 دن زد رجم وهدوشن حا ودزا فج

 تسا هتناب ءا

 تکی
۳ 

 ... حاو را مونا

 شرسه ءزات هک«, كنال داچیر و

 یالعزایکیدزن تسا هدرم«لاب ناژوس»

 ۱»شرسمهحود هک د رک اضافت هتنر حاورا

 !دنک رشاح
  دش رضاح وا حور هکنآ را سم

 ۰ ۱ دیس رب وازا «دراچب رو

 | هکیامزای یتسهرتتغبشوخ نالا

 ؟یدوب نم دزن دووبلاهردو هدنز

 !متسهرت تخبشوخ نولکا .
 راکچ تشپب رد ادهزور بوخ

 ٩ ینکیم

 رد + منکیمن یکدنزتشپب رد مر

 ۱۳ مته-متبم

 ی



 ریل و
 - ًاهنیس مراتس

 «زمن ز ))٩ ی اف یفلملانیب لا ۳ تسمه

 ءاه ,ایفوهدن رک تک رس یاهد رک ه

 لاویتسف

 هدهاخم هک

 نه ملیف

 دوخ تك

 ۰۵28 نودب هدشمل" ی 4 ۳
 یولفش هک یر

 تسا لافطا یئا م

 م زاب رد دوخ ی راک و:

 دمعت یو .دنکیم ً

 و یدوآممج |

 ات ] میخ .ت رت و مبل

 دل رامیس یئالط ریش همسجمآپی

 وژاس دنمت داح-

 یل و دزاسیمیلح
 رلبق هبحدور ابپ هنتس رداف لاقثما بلغا
 رسکار هاگشرورپ تغس تادرقم دوخ

 یث دازود ار ک دز زود

 اوووخ دوصقس یو

 اهن ]ژا رفت وو , دن ریگیمرا رغب_میبصعت و دهن
 دنسریم لثقب اپمرادناژ تسدب را رف ماگ
 رد تماتقا رارژ ماب لاقطا ز یکی یلد

 یسکد نز كب ندومت لابند و هاکشرورب
 و دصدبف جیج رت را رفرب ار هنادنمتفارش

 دوخ هدیفع رد روب زم یضاف سین رت نیدب
 نیرباسیااطصاب میبصتو دنامیم اجرب اب
 هی نه از یضات لر ملیف نیادد.د ریک یم
 < نباکن اذ» هنارف یابیس كي هداش
 طلس و تردق هشیبه لو دنک یم ءافبا

 تسا هدادناشن .دوخ شّقن رد یاهداملاقوف
 لاوبتسف رد یو تبقف و ی:ءابز دیما و

 لوا هزیاج هدن رب « هد روا » ملیف زا یاهنحص

 ۳۰ مرابش

 هقش ه داد, رز «

 1 گن اژ و دنامن هتل وح 7
 نی رگچب وب و لاویسف هتخ لب
 هع هتشانع هرم هشیپرثه

 یاهدعملبف یایب زاسم
 منهپعازا یی وضب ابو رخ :مفاو ول
 هک يروطب . دناهدع و وخ ماس
 میم هلئسم تاب مل ۷۳0 2 4 ال م

 و حرطم ار یعامتج ورب "و زوم
 یس .ناشن قم و مییجم هارد نیضرد
 «ارتالود ناذ» ملیفنبا نس آروم .دهد

 وراو مان

 دزاهتسخ نانامرهق
 فداصت بسح رب كنج یاهنابلخ زا یکب

 4 ینیسی رف » بوصب و هدش شبیصن ی و

 رد و دنکبم تب زع هابس یروپمج تهنباپ
 ماجنارسوهداد خدشیارب یئاها رجاماسن آ

 ره وش ,دوشیم <الث ونام و مانبین ز قشاع
 اهن ] هطبار زا الئونام
 ناشتامیصت

 زاو هدش ریخ اسب

 دزوآی بس لس یریگ و لج
 هب ووب زم ,نایلخ و هریبیم ال وتام «رخاژاب

 نابرجد» اردوخ شنا راکسهزا یکب قافن

 فا يديهج هتنجوت رس
 «ناتت وم وبا و هدبعب ملیف نبالوا شقن

 هثیپ ره و یوسارف روهشم ناوغ ءژارآ

 ده دوم ر

 رد تیلبقزارژو ناگ روم لشیم
 « گدزب یاهروونام » ملیف

 تسس ٩۴ اهفص تسسس



 یارب ودن راد تک رش
 ابتب هقیرته قد»نب ۱

 زالبق . دننک یم تک رش یمایفرد رکیدکی
 پیلیف رارژ و ناک روم لشیم ملیفن

 تک رش < نیرورفم و ملیفرد رگ اب
 دندوب هدرک

 دنمرله نسنآآدوتم « رلک هند و

 ملیف نیل وا ملیف نیا نض رد هک یوسنارف
 اب تسا هدشقفوم «دوریم راشب وا یگند
 رد اددوخ ملیف ؛كرزب هشیپ رثهود تک رش

 .دهد تک رشزین و لاویتسشف

 انان
 نوئلپان ران رد رد هک < افوم» تنک

 قشاع راو هناوید تسا یلنشرادهدپع موس

 سکیلف ایرام» و «ناتنومویا »
 یم هتیداو رتآت ناکراتسزا یکی هاناند

 قاشعنمضردو ارجامرب یکدنز انائ .دوش

 رت ات ریدم اهن ]زا یکی هک د راد یرامشپ
 ۷ ار تکی شع انان . دوریمرابشب روبرم

 ماجنارس دریاذپیم شیفلخدب و تداسح همه
 نینچمه ویمیدق ره انان قشعرطاخب تنک
 و دهدبم تسدزا داب ردرد اددوخ تیعقوم
 انان زا اد دوخ هتفر تسدزایک دن ز ماقتنا
 دنکیم هفخ ادوا هتفرک

 رد انان شقن هافبا اب لوراک نیترام

 « تشون رس و باتن » ياپاذ یگنر ملیفزا یاههحص

 ۱۴۳۹حنص

 نانام رهق»مایف رد 6

 رب هوالع ملبف نیا
 ادو زتن وم الول -ابژروب
 و یورار یرگید یخی رات
 هو وا لباقمردو دزاس

 تنک لر یوسنارف یمیدق
 7 لبق اهلاس انان

 ارف كرزب نادرک راک

 تساهدش هیهت دیفسد
 داک نیتدامرسم < كاز
 اورزاسابتقآ هک ؛یگن رد



 ه رزپ تاگشیب

 سح ودنا رب تولرام
 3 امنیص هشم رنه نف رفد

 ه رله ودنا

 وج وب ۷

 تراهک ات
 یلامنیس لفاحم مام
 یزاباب هک تسا یا«

 راضتفارپ ناولع تسا +
 ار < متسیب نرف هشیبرنه
 یلومارت > داکهاشرگا مما

 سک رامنیسرد لبقلاس 4
 هدیفاب ًامتخ دیشاب هد

 ریاس هنافساتمیل و دو
 ۱و تسا هدشن دراو

 ]ر « نادرم > مان وا ,
 شیامن شرعس زونهو

 رد ( ودنارب نولدام ) .
 ۹ ار یلئاتساد طسوت" ۰

  نیل داود هدشتوعد دو ویلا
 لد نآ رد هک  نادرم > ما

 ۱۳ یاکیارب تشاد هدپم
 ملیف كي نامه و درک یزا

 تست وا یارب یدایز

 ملیف هکیماکنه دمب لاس و
 دلدادشیامناد 6 سوه مانب

 اکب رمآ مدرم مامت یارب و
 ار مدرم همهزا رتشس هک ی

 دون (ودناد نولرام) ءرا

 براتزو نوتکات هک تسا یاهشیپ رثه نب رتد
 ۰ تسا هدمآ

 نا راک ايلا
 هلاس ٩۳ هشیپ نه كن نرگچ هکدوب نبا
 تن هیاب تسا هتسناوت

 هراب نیازد هسرب ترهش جداب و هدرک ی اریقرن حدادم یدد) ها
 تمسخش بلاق رد هکت سا یا هشیپ رثه اهن مودناربنولرامو دیوگیم«رلدا یداب >
 ماگنهیچاشامت و دوریم و رف ملیف ژان وس رپ و
 نامربق ثروصب اد ودنارپ نولرام طقف و هدرکش ومارف او ناتساد نامرهق اشامت

 دوغ یاهملیف ماش رد اپیرقت نول رام
 دلوت ماگنهزا «کتسا یصخشوا کی یزاب رتیمیبط ادشلد اذلو دهدیم قفووا یعیبطیک ناب ابلر نیا اریز دوشیم رهاظ نخ و لبثع و یلاباال صخش كي لر رد
 فلاخمیعامتجا موسد و تادآ اب نولکات
 ۰ تسا هتشاد یشکر س 9 بطو هدوب

 شردپ اب یکتک داب رطاخب تشادن لاس شش زاشی هکیلاحردیکدوک نامزرد دنب وکیم
 تیذادوخ یاهیدرکاشمهرثکا هب زین دوخ یلیصحت نادودرد ؛ دوبت اهنآ اب یکدنزپ رضاح رگید یتح و هدوبن یتخس یاوعد
 زاو هتشاذگ هراک همیئ اد یلبصعت نارود یلبت هطساوب زبت دوخو دناسریم رازآ و
 هکبتنو نول رام اریژ# دیامن یریکو لج وا زا تناوتین سکچیه دش جراخ _همردم

 نآ زا ربن هرذ كلي رگید تفررگیف میت
 یناتعام تک رش ثكيب 1ل دومنین لودع
 سهراب هکیاوعد هطساوب یلو تفرک هدهب اد هل رس لفش اجنآ ردو هتفر
 كنت شردپ هرخالاب ۰ تفر شرهاوخ دون كروب وب و حراخاجن ۲ زا دومن تکرش
 هتخرزی وا دیابت باعتا دوخ هینآ یکدنز یارب هباسبم دابنشب را هک اد یاهشپ دنچ زا یکب هکدومت روبجم اردا و هدمآ
 هسودم رد و دوم باخت | اد یکشیپ ننه
 یگشیپ طه نونف < رلداالنسا و كيتامارد
 كروپوبن یاههناخ اشاسن زا یکب رد هک تشادن رتشیب لاس۱۹و تفرگدابیب وخب ار
 و دنهرکحارخا اجنآ ژا ارواشدب نالخا و شکر س مبط هطساوب یلو دش مادخنتسا
 رد تک رشاب وا دنا ترهش تسج .تکر ش < مرو ایم رطاعب ارمددام » یییردو هدش مادعتسا یودورب روهشم رئأت رد هرخالاب

 (۳۸ هحفس رد هیفب)

 4 سوه مانب یسوب وا"

 مهیرامش

 «اتاپا ژدابودن ز» «رازسلوژ»
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 9 ۱هحفص سس

 ۱۹۴۶ لاسلداهمامشش ایر
 (؟؟حر 3

2 1 
 ۳ نیرت - اهمایف نیرت شووف رب و نیرتب  ناحعر ۳

 زونه عوضومنیا یل ودوش ] دربمات ار (ءانک )

 ۱ ۱ سی با دشاب دناوت یمن یرگید ۲

 ۱ ۳۳ لاسلوا همین رد.

 مت 2۳ - دربلات تا 0 رد 9و ۳ و

 سک د -لایود - اناید نا رهت یاربسو ر 9( زیمر و 1

 ۳ ۳2  كايام ب لیورتم ر ۲ آب 0 ۱

 ۳۲ ۵ داد سیام ملیف
 زآ ۶ارب ملیف ۷۱  هبترم بلا یارب
 و میامت شرممب مداپهچو موسومود

 ۲ ملیف ۱۱6 ملیف ۲۵ عومجمزا دش
 ۲ ۱۳ ورپ ءایس ودیفسملیف ۱6۰ ویگن

 اس لوآ همین رد هک یملیف ۲ ه <
 رلتمروشک ۱۰ زا دشهداد شیامن یراج

 کبرمازا دندوب ترابعبیت رتب و دوب ناپج لو د

 ۲۲ناریا - ملیف ۲ ۸مایلاتیا  ملیف ۷۳۶ ملیف نوچ یبوخ

 ۱ ملیف۱ ءرصم - ملیف ۱۹ناتسلکنا - ملیف
 نامل-ملیف ۱۰ همنارف - ملیفا «یوروش

 ۱ ۱ ناتبل ۶ ملیف ۳ ناتسودنه - ملیف «

 ورتمدافتسمقوف دامآ زا هکنیروطب ,.ملیف

 یلامتیس رازاب دوویلاهینعب اکیرما رو

 زورب ذودو هدادن تسدزا زونه اد نا ربا

 داد دهاوخ ناشنار ۹"

 اد دهاوخ

 یمهدوزفا دوشک نآ یاهملیم دادعترب زبب

 ناگتشیپ رثه هک ابلاتبا دوشک هک یلاحرد دوش

 لاریامدرم تب اهیدابز ترهش نونکانآ
 لیاقم رد ملیف۲۸ زا رتهب دن ۱۰د ومن ادیب

 یاهملیف تسا هتشادن یلاکیرما ملیف ۳

 گاز نه اوخ | وه هتشذگ لاسرد هک زین یب رع

 روناب) روطب دعبنم هک ك ومعمیاه

 یارجام) دننام دش دهاوخ هداد شیامن
 ۳ ۹ /لوا ههام شش هراتد نیرتب وبحم وتاکنم انا ولیس

 باد



 ب#

 رب نالس
 ملیف۳ ؟ زا نآ یاهملیفمقر دا.
 یاهملیف سکع رب هدومنلرنت دز

 رکدذتم هكاقم نیا ل

 یبوخیاپملیف یراج ل اتو
 یلاهملیف مان و هدشن هتشانک

 یاپملیف ریاس نیب اعملیف
 دوس هک دنشابیم

 زا - تسا ر-ید یلیخ ادرن

 ایلاتیا روشک تالوضحم
 ینامک لوصحم -ناگناکیب هناخ

 ۶ ز لومتت ۶ناگناکی ۲
 اکبرما ایملک

 روشک تالومحم زا - تداح

 تالوصعم زا - وز و رکن ونیب
 کی رما و كي زکسروش

 ل وتال نافن ان
 هدئارف روشک

 اب ۷

 تالوصحم زا - پ

 لوصحم دازتفا حود ت

 اکرم تن وماراب ینابت

 ناتسلکنا روگک تالوصحم زا - موس درم -۸

 ]رب یک وا کل واضعم - لامش مشخ بر
 تواوح هاد راهچ -۰
 نا ریا ملیف ان ابد *

 ۱ ناگشیپرل 1 دنم یهو نیرت بس
 زا

 تم /وناتم اناولی )دل نر
 رد ةدوبن ظفح ار دوخ تیب و

 می زامش

 لوضحم - وئسا

 یدیدچ ملیفهکیلاح
 شیامننآربت ددوازا
 و تساهدشن هداد
 ودرگید هام دنچات

 یونیلوسوم ) ملیف
 (سیلوا)د» (نزهاد
 شیامن نا رهت ددوازا

 هتبلاو داد دنهاوخ
 راظتت | هچن انچ

 دوخ ماقم زین لاسما
 درک دهاوخ ظفح ار

 هک دناتت هتفکان

 (وریوم نیلیرم)
 ( ندولایفوس ) و
 زا هکنیا دوجو اب

 دو

 ردیلیف نوتک نابلآ دون لوا ههامشخ ملی نیرت شورفرپ نالسرب ۰ ۳
 یدابز ترهش هدشن هداد شیاهن نارهت
 هک یئایز یاپسکع دنا هدروآ تسدب
 دسریم نارهتب ن اگشیب رثه نیا زا ابترم
 رد تسا هدوب .تسویحم نیا یناب و تعاب
 هشیپرنه( رجنیرکت داوتسا ) نادرم نايم
 ( لاش مع ) و(ادنز ینادن ز ) یاهملیف
 نبش وبجم ( ناواراک ای تشذک رس ) و
 هتخانش ۱۴۳۳۶ لاس لوا همین هشیبرنه
 توف یابملیف تلعب زین وا ترهش و هدش
 هم ناگشنی ته نیرتدنمرثه . تسا "هدوب
 و ( تراکوب یرضمه ) زین لاس لوا
 ملبت رد هک دنشابیم ( ندوییه نیرتاک )
 . دندرک یئامن رثه < اقیرفا هکلم و

 شورف رپ یاهملیف
 ریما ) ملیق یراج لاس لوا همین رد

 ملیف سراب یوبدوتسا لوصحم(رادمان نالسرا
 نینچمه و لاسلوا همین ملیفنیرت شورف رب
 ملیف نیا دشاب یمیسراف ملیف نی رت ش و رف رب
 هس لقا دح ایه وای وریامنیسودرد ًاعمج
 زازهدصراپچ دودحرد ودشهداد شیامت هام

 هدرک راک نارپت رد طقفنونکات زین ناموت
 لاس شورفرپ یاپملیقژا یلک روطب تسا
 نایحاصاریزدومن هیبت یقیقد دامآ ناوت یمن
 دنشاب یمیشوپ زا رب لیام تسقنیا ردملیف
 یا..مملیف تفک ناوتیم بیرقت روطب اما
 تداوح هارراپچ - تداسح  كيت ونات
 شو رفدروک رلاخ و باوخ - یراهاتامرتخد
 ۳. هنآکش اهیلیقرباسنیئام ار

 اه امنیس رامآ
 هام رتپم لوا ات نیدرورف لوا زا
 یاشبس ۱5 رد ریز بیترتب ملیف ۵

 : دش هداد شیابن تغتیاپ
 مات هکرلیق ۷5 سکد ادتیس -۱

 دشهتشآذک ثیابن شرعیب راب نیلوآ یارب

 ریا انیس ۲
 یزارکتملیف ۲ - هبترم نیلوا

 - ملیف۱۷ - ملیف ۱٩ نا

 تن ی ۷ اِ

 امیس هداتس

 نینجا ی ر اف ؟  زربلا اشیس ۳

 سن ۱و - تار ایم ۶
 3 ۳ یه هجرح یلدا منف

 زن و ملیف ۲۸۰۰ جا ایم
 یرارکت ملیف ٩.۰ هبنم ن

 ۱ - ملی ۲۷ - نایبن امثیس -*

 یرارکت ملیف ۱۱ - هبترم نیلدا مث
 ملک ۵ - ملیف ٩ - اناید نیس ۷

 یرارکت ملیف ع - هب

 ملیفو ۱ ( یناتسبات )ان
 یرارکت ملبف ۲-۶

 ۱۲-,ملسیف ۲۰ لایود اس ٩

 یرارکغ ملیف و - هبترم نیلوا ملیت
 ۱۲ -ملین ۱۷ -لاتسی رک ًامنیس -۰

 یرارگع ملیف و . هبترم نیلوآ ملیف
 4 ( یناتسبات ) لاتسیرک امنیم -

 یرا رکن ملیف كي. هبن رمنيل وا ملیفه -ملیق
 و -م-لیف۱ ۲ -لیورتم امنیس ۲

 یرارکت ملبف « - هبنرم نیلوا ملیت
 ۷۱۳ - ملیف ۱ -تایاه انیم ۳

 یزارکت ملیف كي - هبترم نیلوا ملف
 ملیف ٩ ملی« امه ات 6

 یزارکت ملی و - هبترم نیلّژا
 ملیف۱1 (یناتسب ان).اه انس 6

 یدارگت ملیف ۲ - هیترم نیلوا ملیف ۲
 ملیف ه - ملیت ۷ -یر اشیس 5

 یدارکت,ملیف ۲ - هبت رم نیل وا
 اهامنیس نیرتهپ
 دوهشماپملیف نی رتبب تسیل زا هکنانچ

 ملیف شیامن ظاحل را لبذ یاه امنیس دوشیم
 : دنده باعتنا ریز بیترتب یلاع یاه

 ریل وا

 .. نآریااشیس-۳سک رامشیس- ۲ لاتسی رک امنیس-۱

 ویو



۳ ۰ ۳۲ 

 . حج ۱ |تب وخ راهب | حس

 ۱ زب لات ۶ تاربا مد هک یملیذ سس
 ۳ ۰ تعریات» - امنیسملاع هشت هزلونسروا»ه
 ر ِ ناو وماس و مظعم راث [ زا رکید یکییود نایون ناتسادماپلا مبتم هعیه 77 ۰۶۰ دری یب ملی تیامح هاب رلدهاتس «سس

 سم م9 5 .ز

 ٩؟یرددنم دنا و
 ۷9 ۲ ۳ ٩

 |( داماد مود ملیف . زا ی یفیتح تداوح اب ارنیریش و یلایخ میاقو : ک و 7 
 ۱۱ ۰ وب یو امان هطساوپ هک دراد و ۰ دن |مدیشک نورتی, یهجوتبلاج 2 ور یی

 نو دنا هداه ما «ننوخ راپب» ارت" ۰ تسناد < امودردناسکلا و ناوت یم دا رب تم 5

 وند را ارمآ حرخرپو كدزب ملیفتبل وا یم یک دن زیاهدنس ال اکیرما زد نوتکا اما ت
 اپانیاد» دز تسا هدش هلبود یسدافناب زب ناريا و سوت ناداآ هیاپهینی ریشو تفا

 ک یس ز ژا یاهدعطسوت یسرافناب زب تاملاکم دن | هدیمأت متس نرقیام ود ردت اکلا

 ۲۰ بز طبع هاوتیودیناریا ناکشیبرنم فر زا هخیمه یو یاهناتسادهک
 ۵ ۳ رز ی مصختمرظنریز ایلاتیا رو نا موصخمهک تسا یزیچنیا و تسا هتفرک رارت

 | ریسنادلماک ۱د<نینوخداهب > ناوتیم تیحنیا زا

 ررکات رکیدیاهروشک رد ایو ایلاتیا رد اب سک وف كرزب یناسک هک هتشاکن روپشم نامردنچ نونک ات رک
 سارب یلوهدوب بوخینف ظاحل زا دنچ ره هدشهلب ود فلوا .تسا هدرک سابتفاهجوت بلاج و یظع ملیفود اهتآ

 رانم تالاح دتشاب رداق هک یناگشیپ رنه دود هیهت .دش هیهت < ز رتیب نیج > و <دواپنوریات» تک رشابهک دوب < لبتساک

 ۲ ماه هل وناعلااب اد تاملاکم نیرت تسدربذز ونیرتک رزب < كنيک ی *نادرک ر ۳
 نبآ زبسا ۹ ۰ زب هک یرنه و شنادرک راک و «كونازلیر

 زاب و ملیف رد .. تسا هدوب سقن یادراد اپملیف هنوک زا یناپمک تمههکدش تعاب ملیفنیا تیقف وم . دوب مت

 مامنا ایلاتیا دد ینف راک و ناریارد یرنهراک « نین وخ

 ر شور و حوضو ظاحل زا اهنتهت هجیتن رد و هتف رک
 هنک هک روطنامه هکلب تسا هجوت لباق ادص قیبطت
 و هدش ظفح نآ یلصا لکشب نوک ان وک یاههجپل دش
 لکسر قاشراک هدهعزآیمات تداپماب یفا ریانادنم رنه
 5 دت | هدمآ رب دوخ

 دنمرته هشیپ رتهراپچ < نینوخ داپب> ملیف رد

 راد تک رش مود هچرد ناگشیپ رنه یاهدعو فو رعم و

 ۱(ددلب نوریات و زا دنترابع شفورعم ناکشیپرته
 (دنبکاپ ات وو «سکی ردنهادناوو«< زل ونسرواد

 ز۸) یاجب یساپ ككمايس ۰ ینانویب ریظنیب دنمرته
 ۱ ی یاهفرح زبن یلضف ریما ۰ دن زیمفرح دواپ
 ۲ ده یلامسک نیهم . دنک یمرا رکت یسداف ناب زب اد
 رب دتسوآ یلامذیسراک نیل وانیا ودرادار سکی ردنه

 ۳۳ نجبم 3 تیناک ینعب دواپنوریات ردام ژانسرب

 ۰ )نیالددنچ ره . دناهدرک باعتنا ار

 رس زجب یکچیم
 امید هک یئاجن 7 ی

  ۳ زاد دم آ من رب نآ هدپعزا میپید

 هفتم یارب ادل

 ۰ 5 شقن و هتخي رنو ریب دنتشاد هنچ

 ۱ " میظنت وژالب ود لوئسم . دن |هدرک

 دام __ ۱۸ هحفص سی



 امنیس هراتس

 *[ ۲۲ ۰۳ 15 تن
 رد [ الو ۰

 10 ی ۳

 رد هک دش مولعم شوک 9
 یتیک هصرعرد انژروب هداونان

 ۳ لحمضمو رث رقنم یلکت دیلب هدا و
 یرثهو هلصافالب  تمسقحماز

 اچ
 : نیا زا نانی

 و
 هارو اداتصع,,

 1 < ته 2 دی ۱ راهب » . دیامن یدادربملیف 16 ۵ رز 3۳اد تداو- هک یطاتن رد 3 نت 4 ۳ 3 3 ۲
 ۱۷۵206۶5 6۲۰ 1 قوم تسا هدش هیهت ر َ تسن ادیئاکی رما یخی رات ملیف ۱ ۹ : یداد رپملی
 1 ۱۳ اه زد 1۳3 ۹ ۳ ۳ تآ زا دوویلا

 یرله » فرط زا هک تسایس
 وا کتیا یکی دراد كدرب ن

 ار دوخ یچاشامت ؛ اههنحص و رظانم ندوب
1
 جرخ هکنیا رکید و دنکیم ی ی 

 دننک هیهت اکیرمآ رد ارن ] یاههنحص مام رکا هک یتروص رد تسا هتشادرب 7
 هک اد «یرییلاپ» رصق سنارولفرب تثیه , دشیم شا هنیزه رالد نویلیم

 د رادن یلان و ریظ یروپمب ؛ یناتساب روصقو یلاعرظانم ندو ۱ ۱۳۳ ۱۱ زر رد تار شر 2 رک یر و مچ رد ملیف یکنجیاه هنعص . دون ملیف میطع یاه هنحص تهجنآ یناتساب + در زا و درک باختنا دوخ راک زک رمی زادمات هدنسیون < ویچاک وب
 سرک ول » شرهاوخ ره وشكرمز 8 ۱۳۳ رد ک رکاق هکر وطنامه ميان و

 ۱19 را و هکتشآ لاح) تس ۰ رز تک رشاب مایژروبسرک ول » ملیف نا 4 و ۱۳۱۳ نی و تسا فدرس
 7 ۳1 آ ۱۳ 1۳ اور تا (تسا و دش هم

 زاع یزاب و ۳2 ۳
 ی ه فسا 7

 3۳۹ هحفص

 حودو دیلپ ژانسرب دوخ ی
 (۲7 هحفصرد هیقب)

 سس ۴م یرابش



 ناگ دنناوخ خساپ

 هچ یور تسیت مولعم امنیسنب

 ی نیدنچهکیت روصرد دننک
 ابن ابادمدرمو ناکدنناوخ یاضاقت ام را

 ملک نیا لصا

 ظفلت هک تسا
 - ۲ مياهدرا

۲ ۷۱۵۵ 4 
 لصانوچ دشابیم « نژب واتب و و نآ عیعص

 یسیلخئ | هملک ۹

 دادعت -۳ تسا

 یامه ملیت

 یلو تسین

 یولج یاهغارچ» ملیفلاسما در
 رد اروا «دبدج رصعودبدج هک و

 دناکم
 4 هنحص

 دنهد شیامن نا رهت

 یدابآدجنس میهاربا یاقآ _
 روخ ردرایسبامزا عافدرد امش بصدت

 ننچ ۶-4 تسام تاهابم هیاهو رکشت

 یارب ,ميدادیبصعت ابو افواب ناک دنناوخ
 هزادا#ان دوخ یرسک یاه هرابش نمأت
 دوبدوچوم هجنانچات دیئامرف هبناکم هلجم
 و ناگدنناوخب ارام مرک مالس دوش میدقن

 رب یناداب [قوذ ابناتسود دین اض

 یرحسزیدرپ یاقآ
 لاسداامیارب اددوخ رتلصفم تالاقم

 پاچب ندوب بساتم تروصرد ات دیراد
 تالاوئس خساپ كنیا و مینک مادقا اهنآ
 اش

 یخرب و < لیماک» ملیف یاهدع -۱
 تربادملیف نیرتهباد «ولرتاو لی» ملیف
 -- ۲ .دشاب هچ امش هدیقع ات دننادیمرولیت

 ۳۰« نیمز یور شیان نیرتگ دزب »
 ناگدن رب هچخب رات و راکسدا هداب رد نولکات
 تلتخم تالحم رد یدامعیب تالاقم نآ
 اب تساهدش هتشاکن یلامنیسمغ و یئامنیح

 هب مهزاب بسانم تصرف كيردنیا دوجو

 روطب -ع دشدهاوخ مادقا نآ ددجم پاج

 صخش دوخ اب ملیف یدب ویب وخ سیخشت یلک

 هدابرد اسهرکا نیارب ان تسا یچاشابت

 یصخشهدیقعنیا مینک یم هدیقعراهظا یملیف

 ساخش| رظن "هطقت زا تسا نکسمو تسایم

 هک دیئام رقب قیدصت اذل دشابت حیحص رگید

 یمن معاروطب اپملیف هاب رد امرظن راپظا

 .دشاب هبهقیدصت درومدنا وت

 نایدواد كل( یا
 زاریغ عودئارب نولرام و زا -

 یگندو پوکسامنیس ملیف «نادرم» ملیف

 ۱۳۳۵ لاس دیعزا لبق اتار < «ریزدو
 ژالب ود هکنیاژادعب هتبلا داد دنها وخناشن

 ؛ یرآ -۲ دش لیمکت یسراف نابزب نآ

 هک یتاچنول نیاددب هتبلا) «یناچ نولو
 ۱۹۲۷ لاسرد (تسامنبس هشیب رثه نونکا
 -شه"«مادرتن تشیژوک »> تماص هخسن رد

 هکیسک زونه و دوب هدرک یبیجع یلامن

 اهلر هنوکشیایافیا هدهعزا وا لثم دتاوتب

 دی رگشیاو -۳ تساهدمایت دوجوب «دیآرب

 درط دوویلاه زا نیا یارباد «نمک رب

 و كرزب رتخد كينتشاد دوج واب هک دند رک

 1 تنسا نورضر

 < ینیلسوروت رب دو زاع و رشمان روطب ؛رهوش
 تیثبح و هدش نتسب ۲ یفایلاتیا نادرک راک
 -رغ و نیشتآآ قشع كي یورک رد اردوخ
 . دون هدراذگ عورشم

 - نایسناوآ ناطرا و نایاقآ
 نایدراسا وان سگن راو

 زبیج و یاپملیف امت ما-: پاچ -۱
 « هعماج نشد > وا لوا ملیف هک دین ادب ارنیا یلاو تسین رودقم امیارب < ینکاک
 لاس لوصحم < ولراه نيج» تک رشاب
 هب یشکشیپ» زین واریخا ملیفد دوب ۲
 یولج نونکا هکدزاد مان «دب مدآكي
 « رتسکنل ترب لاح حرش -۲ تسانب دود
 هحفصردا ررتسک د ینوتن ]و سن دال یدوج
 ردیناکم > -۳ دناوخ دیهاوخ یفارک ویب
 و تنوماداب یناپمک لوصحم < باتقآ
 جرج » شاهدننک هیبت و نادرک راک
 . دوب < سن ویتسا

 یدمحمیلعریگناهج یاقآ
 دوویلاه ناک راتسیشیوخ و موقب -۱

 ناکما اهن لصفم مان پاچ « دیراد راکچ
 هب ارام هلجم بلاطقرکا یلو تسین ریذپ

 دو زب مهار < ورن وم
 هماوخ نا رهت یاهامنیس
 :نیا مان میئاوت

 .مینک شاف ار

 یاههقح -۱
  حرش لبق یاههرامش

 . یاهلیط و ملیف لاسما

 خزورون »
 ۱ تداوح هار

 زین «اراس» ملیف
 اج یک تسین مولعم

 ۱ 9 ۳ دا  ۲۴هحفص



 ویدوتسا هک یمکق وقح بس

 اهملیفدد یژاب زا تساوعیم
 نفلت نمب حبص ذو رکب اذل د

 اکی رم دود شدرگ یارب
 یونآ زالبق هام دنچ

 الصا هک «ا ووبماد اشاتان و

 دا قافتا

 تسا یت وت اق ریغ جا ودزا هک دشمول تا وب یدنل ربا زا دعب بشو هدرک جا ودزا
 شلوانزقالط هدع زا زونه ,

 فرطزا. دوب هدمابن نو
 اشانان و دندرک فیقوت

 وتیتتلا و همک احم.د رک تمب زع كار
 ادیو ی

 وی وب یون
 نیا ینوک» دش مامت نارک وا یارب یل
 دئدوب رضاح نز اپن ویلیم هکای ۹

 دنهدب تسدزااردوخ زی زع ناج وا رطاش

 ۱۳ دات یلوش انز یگدنر رد
 -دلک ین اپمک هک دوب تق ونیمه رد . د

 یوب نانذ شیادآ مزاول هدنزاس
 زآ زره هس یا هتفه یازارد هک

 ینابکشیاد1 مناول یارب ۰ قو
 هک غیلبن

 ۱ 9 نانژ دوبعم ونیتلاو
 ناج شوکب همه تفکیم وا هک هچرمو
 شزرویاهنلاسرد اپبش ید . دندب رغیم
 راپچ و ملیف ردهک یسابلاب ۰ صقر سلاجمو

 قافثاب « دوب هدیشوپ « سبلاک وب
 فو رمم یاتیسراپمک و کنات ابیز رتخد ك

 راوس

 . درکیم غیلبت «مرکدلک > یناپیکد یاربسقر نیض ردو دادیمماجنا ار دوخ
 یشزد و یاهبواک رد یو هکنیا تلع

 خسفذاسپ هکدوب نیا تخاد
 یاسر تنوم اراپ یناپمکاب د

 هتحمویمومع لفاحمو سلاجم رد تشاد
 دهد شیامت و دوش رهانغ امنیس

 هجار > ملیف هک ی لاههتفه نیر
 زا بترم « .دیناسریم مامتاب
 ه . تشاد تباکش ن

 8 هناغ هب راک زا تفارف ز
 دا ربا ودادیم شحف شنیم دختتسم و نا

 ره و درکیم هی رک تاق وا یهاک. ت
 هدوزفا شیاصعا فعضد تینایصع رب 1 ِ

 نا ۱۳ و و لر ینیزاسلغ ۵

 تهاد تیاکش شنابابدا ی
9 

 شامدس

 امز .و نیم

0 

, 

 درد

 ۳ دا ار وا یلیخ مع
 یاه وزاوووزب دوز دشیم در۰ ۰ روم روپچمهکبد*

 . دروخب ن
 ابر ماذغ فرص مقوم ى ممط ز

 تفرگیم داریا اذغ كنرد تفت د

 »مرام

 ؛ وئیتللاو قیر طنیدب درکیم تیاکشو رش یارب یک تدم زا )و و 0
 .تق ریم شیپ طوقسیوسب. ناهجنان ز دویعم

 و روبیلود ناژ « نمردیو لداک«نم
 یریتبان یگتسخ تر)وحایددایج سالک ود
 یلو ميهدیلست ادوا هک م یدرک یه ششوک
 كشا هشیمه «ناهج نانز دوبعم ؛ونیتنلا و
 شتامشچ رد
 و

 دوخ دب تب رب و دزیم

 تسا وخ ردیمزا یو ۱٩ ۲۳ لاسددیو
 تالایارد اروارایس تاشیامن روما هک درک
 عالطا نض ردو مریگب رظن تحتاکیرمآ
 ددرک رب ایلاتیاب یدوزپ دداد لایخ هکد اد
 تک ر ششروشک تخاس ددمتم یاپملیف ردو
 داتفالوبقمنمرظن رد یلیخ رکق نیا .دیوج
 یکتبرق سالگ ود و دروقکیپ یرمذا اذل
 یم راک اهن]دز-: دوب هام ۱۸ تدم هک
 اره دادزارق مدومت تساوخرد : مدرک
 , دنیامت خسق !

 امنیس هراتس
 تحاراتدادرآ ب رق خسفنیازا اصخشنم

 هثیپ رثه ود ن زا هک م تشادت لیمو مدوب
 داهنشیب یلو موش ادج فورعهو دقمرثه
 دوب زیگنا لدو بلاجدایسب وتیتللاو

 راکب عور
 ! نه ]هارد هاگتیا رد .ميدرک تمی زع
 مسجیو ناهاوخاوه زا رقنرازه ۲ « زا
 یاهت ز.ییلپ دید تمواقم دوج وایو هدخ
 ارواهالک وتاوارد "تکی اه هک د لدبحاص
 زا رکت اه رپش همه ردنای رچ نی |نوچ!دن درب امغب

 نادا زه وایت اعوبطم یوکنعس و نم ؛دشیم

 زاادیو هکم یدرکعارتخا هقحو هلیح
 .میهد تاجت شنارادف رط

 هجا رو ملیف هک یبش «كروب وبت رهشرد

 شیانتت شرعب داب نیلوا یارناد «ناوج
 نسیدیارب تیعمج یردقب *دندوب هدراذک

 فتقسزادشووبجم راچات هکدرو] موجهوا
 ۱ دراذکب رارغ اب امثیس

 یپشردام هژورراپچ وهاجنپ ترقاسم
 تقاط یالبنم یارب اکیرم]فلتخم یاه
 رارق یارب میدوب ووبجم | ریز دوب یلاسرف
 اهزورونیتللاو قاشعو نارادف رط تسدزا
 رد اپیش طقفو ميئامب یاهتس رد نرتدد

 (دعب هحفص رد هبقب)

 « شو نوخ » ملیف رد «ونیتنلاو»
 ۵ هحنص 7 ستم هیربچ سست



 یبوخب اد ایژروب رازس

 داپب > ملیفو دزاسیممتجم اش
 وا كرزب یاهتقفومز

 شقن 4 دواب نور

 یژاب اد راس یافو
 هدش رازیب یوز

 راتفرک رازس ناثشد زا یکی رتخدیشس و
 دوشیمعرا و كنجرد زا یواب و ددرک یم

 نینچ یافبا یارب یتوک رو

 هک «كنیک یرنهو و دن ا|ءدب رف]
 ادوا تسا هدرک یتادرک راک

 ن اب و دتادیم ظاحل نیازا هشیب رثه نیرتهب
 اشنوت اطتق دار هک وت ملیف دنچ وا تک رش

 < لیتساکنتیباک و ؛ «هابسیوق
 شقن . تسا هدرک هیپت ار

 <«سکتیددتهادناو دار روابن

 < یروی

 میت هاو و < ممت همل

 ,ات هق وشعم

 یاب دوح ساعت تفاطل او تیموصتاپ
 دنک ردام لر زین ونک ابانیتاک و

 دهدهعب اد

 ناب رهمو راک ادفنزكي شقن یدابز تراهم
 دیامتیم اقیا ار

 اتیسر یدوزب «نینوخداپ و ملیف
 ضرعمب رگید كرزب یابنیس كي و لایور
 شیامت

 لا ویتس

 و تردق اب ود

 دشدها وخ هد راذک

 (۱ هحنصزا هیتب)

 سیرک » تکرش ابار ملیفنیا یئاکیرمآ
 یداک > و لبق لاس راکسا هدن رب < یلک
 اب هئارف < دوزاد توکد رد < تنارک
 یوسنارف ناکشیبرنه زا یاهدع تک رش

 نژیواتسی و هقی رطب «لتاو لداش» هلمجنم
 یک دن زیارجامملیف ناتساد.تسا هد رک هیپت
 تارهاوج تقرسب هک یشوپ كيش دزد
 دلافتشا اهبنارک

 یک ونک لها
 لاویتتف دد یگاکب رم ملیف نیموس

 طسوت هک دراد مات <یتوتکل زاها > زيت و

 روطب وا دوخ تک رش ابو رتسکنل ترب
 ملیف ناتساد . تساهدش هیهت پوکسامنیم

 هدشسابتقا «تلوم سکیلق > نامورزآ
 . تسا

 رد تک رش یارب ملیف ود ناتسلکنا
 :بیترتب هک تسا هدرک هدامآ لاویتسف

 «یلوج وناجد و « ایردرد رتکد »
 هشیب رثه ود ربخا ملیفرد . دن وذیم هدیمات
 . دنردآد تک رش لاسدرخ

 هک تسا هدرک یفرعم ملبق ود ایلاتیا
 لراش»نآ رد هکدراد مان < مات مات » یل وا

 لیا » یمدد د تسا هدرک تک رش لناد

 انمور مييظعلادبع یا[

 ام ناکدنیامت یمیرک سابع و انمورمیظمل ادبع نایاق 7
 و تفرشیپ یارب ریخا مینو لاکب شرع رد هک "دنتسه نابیلس
 اسح شوخ و هدروآ لمعب یناوارف ششوک هطوب رمیاهناتسرهش
 , تسا هلجمنیا قیدصت دروم

 اهشیس خب راز هل ارز ]

 یروخاوهیا رب ها دن كچوک یاپهاکتسیا
 دوبت مولعم دب تعبزا یلو میوش هدایپ
 دن دیمهقیم اجک زا كريزو ناطیش نارتخد
 نسیادد اذل تسا نرت رد وئیتلاو هک
 هدشنرتدرا و هنایفعم كچوک یاپهاکتسبا
 هک دن دشیم ناهنب حارتس ای هاگباوخردو

 و لب ماد کادو

 ی هک اب هو

 اد لوا شقن نآ دد یئاکیرمآ هشیپرثه
 . دراد

 هدرک یفرمم لاویتسفب ملیفود نویاژ
 هب و دشابیم یخی رات و یکندودره هک تسا

 و 4« یف یوک كناب یسیروطربعا » فیترت
 .دن راد مان < تشون رسو باقن»

 تكرابنادورتناموکد ملیفددنج یو دوش

 لا ویتسف رد < هدرواو مانب مارد ملیف كب
 دن دادتک رش

 هرامشردتاعالطا همان زور هکیروطب
 لاسما «دوب هتشاکن دوخروب رهش ۲ ۲ذور
 نیرتپب ءارآ تتشت و رظن فالتخا تلم

 یفالطریشو هزیاج هک دیدرکن مولع» هراتس
 هزیاج نیمهیل و ددرگ اطعا واب < تك رامنس

 یبیلگتا < دوم تذک » هشیپ رنه رفت ود نیب
 دیدرک میسقت یناملآ <سلک دوی تدوک »د
 ام اب ملیف زین لاس ملیف نیرتهب

 ناکدنرب لماک تسیل زونه نوچ .دش
 یاههرایشرظتنم اذل هدیدرگن مولمهزیاوج
 . دیشاب هدنیآ

 ۲۲هحفص سس

 یرتت



 تسا ین] ربا هشیب رنهكی روتاکب راک ۳

 میاهدید وا زا یددعتمیاپملین ن

 ] لحاس رد ادیتدم دونمرک اوهنوجل

 ۱ تسی روت اکی راک ماگنه نامه ردودن

 ق درک هیهت واژا ار روتاکی راک نیا

 كب یور ار شما ودنسانش اروا ۱

 تسپ ربمت لاید ۲ هفاضاب دیفس ذغاک یر

 مهابتق و ] و دیتسرفب امیآرب هدشن لط

 ادها امشب هلجم هه امکیهزیاجهس هعرت

 دی ام زایب | رد وخ ین امتیس تامواعم

 رد «تفیلک یرمکتن ومو زا ملیفدنچ -

 ۶ دن رادمان هچ و دن اهدادناشن نارپ

 ناگشی رذه مادک «باتعوزاب د ملیف رد - ۲

 8 شاد تک رغ

 هک «شوما راکساو ملیف نادرک راک - ۲

 1 یزابمهملیف دنجرد 4 زمایلب ورتسا» - ؛

 ؟دیس مان اد اهنآ ومدوب «نوسناجناو»
 نارپت ردهک < لامج هبماس» یگن رملبث - ۰
 ٩ تشادسان هچ دناهداد شیامن

 (دعبهرامش رد خساپ)

 لبقه رامش ین امنیس تاسواعم ساب
 یض ادن ز « نامیلس ترضحیاهجنک - ۱
 ۳ تارف قآ 2۲ ناوجسب ۰

 تب ازیل « تاکسافلدن ار « تاکسایداک
 ریویل واس رول 2 ۵ نامنیزدرف- « ت ۱۳۳ تا
 , یل نیو

 هنرامش

 وه !

 رد هتشذک ل اس می ربپ«مان هک اد یئاهملیف
 دوش استحودل |هدراذک شیامت شرع نآ رهن
 رب زرد ۰ دیاهد ومن هدهاش« اداپن ۲ زی امش

 زایضب ناگشیب رنهمسا نینچمه و ملیفمان ام
 ۰ مياهدرک فذح !داهملیفنیا
 هک یتروصرد + دینکر ب !راهنیچ هطقنیاج

 [] لحب قف

 دین اوتیم ابآ

 همجا رم موسنونس طسوب دیدشن ن
 ظحالم ارث[ حیحص باوجد

 |< ..یاه ریش و ملیف ردادیجپ رب ول ول أینی>-۱
 كچوک رصم ملیفرد «....... ادنورو ۲
 ۰... یتشک مایف رد زندراکاد- ۳
 كيپ یبیب ملیف رد 6... . نوت آ» - «

 <«... رب هسوب > ملیف رد نیتن وفنوج - ۵

 ؟دیسانش یما راهسکعنیا

۳ 

 قلعتماهسکعنیا دیک وکبدین اوتیمای 7
 ! تسا ناگشیپ ره مادکب

 دایزمينک یمن نایک. دینک رکف یردق
 كياب اردوخخساب تروصرهرد دشاب لکشم
 دیتسرفیام سردآب هدشن لطاب ربمت لایر
 ,داتسرف یحیحصباوج هچنانچمهام ضوعرد
 امشب هلجم ههامکت هزیاجهس هعرق مکعب دیشاپ

 میهاوخ هلجم ناکدشناوخ زا رگید رفت ودو |
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 #.دینکن شوما رف

 7 ۳۷ هرامش
 ناربت) ریمضنشوریلع یاق7
 . (نارهت) نایکنمرن 0 2 ۰
 (نارهت) لیلوش هلاریزع مس

 (یولیبردشب) یوجاوخ دومس «
 (نابنصا)نایتپا
 نامرک) یل

 زی هدش پاچ یاهباوج وهدیسرن هقباسمنیآ
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 ۱ اد تاقباسم میاد ًةلمج تکاب یور داد

 ۲۳۳ حسج ب

 (نینهآ رادباقن)هتباسم ناقدن رب

 ارروشک مادک ینامنيستعنص

 لی هچب و دربسیم
 ميتشادراظتنا ام هی روطن ۲ هن افساتم

 و دمای لسب یلابقتسا نادنچ هقباسنبا زا

 هگتیآ لثم دندوب هتشون ییاوج هک ی اک
 هیلک الثم دندوب هدادن یتیمها هقباسم طبارشب
 دندوب هدیدنسباد ایلاتبا یامنیس هک ی ناسک

 دن رادنابب ادیرت رب نیا تلع هکتبا یاجب
 یل وک دندوب هتخات تی رما یامنیسهب توجیب
 تعاب روشک كي یامنبستمنص زا تنامش

 اذل ؛ددرگیم یرکید دوشک تب زموناحجر

 هبربرحت ثیه میمصنب انب و الاب لیالدب
 یارب یاهدننک مناقو ساتم باوج نوچ

 نیا تیاوج ال دندوبن حب لباق نادنچ
 هلجمرتفد رد و دنک یمن تباصایکب هشام

 . ددزک یمیناگیاب

 «؟دیناوتیم ای[ »باوح
 عج ادنود - ۲ مطاقتمیاهریثمش - ۱

 - نوتن ۲ - 4 تاشیامنیتشک - ۳ هانیملف
 نین وخیاهتسدرب هسوب - ه كوربلو
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 ؟تسیک را دب اقن ه راتسییا

 | ,. ۱ دنتسین هندرک رسدزد ناشیا
 . یاامک فورعم و روپشم ناگشی ره 3 ۱
 .میشاب هتفگن غ و رد رک | ودن وریم دامش ایببلک ۱

 دهدرکج اودزا هبنرم داپچلاسم) اج
 ۱ دناهتفرک

 - لبق یدنچ هک یبلیف رد
 اب مناخنیا دادیم شیامت |

 وتنالزل راج



 رس هلاس ودیکسی نیا رد هک

 نالعایتح ودوب دنلب ن
 دهاوخهداد شیابن

۳ 
 یملمعب یر ولجنآ

 ۳۰ ایوک روسشاسوفذحاب هرخالاب « دم

 دمآ هدربیو رب ملف زا هقیقد

 مهتآ یاه نالعا ردهک روطن اىهملیف

 دنم رنه (نتسوهناج) هب قلعتم دروخیم مشچب
 دا رفایلیخار اپملبق یلیخ :تسلا یئاکتب

 هبقلعتم دن وت ین .ننک یمیتادرک راک
 اهن دوخ سوصخم دناوتیمن . دشاب اهن

 ین ادرک راک قباوسهک مه

 اب دوطنابه ارت تسناوتیم تشاد ملی

 و دنک ینادرک راک رتدب ایرتهب توافت یمک
 . دزاب

 دن ادراک ورسرتمک رثهاب و تسا یکیناکم
 زاهچ اد یصاخ كبسولیتسا هدعنیا

 (هبول ود) وشرورپظاحل زا هچوهدیآ ظاحل

 ناشن ناشملیف رد ؛ ملیفیارب هژوس ندرگ
 ای نتسومصه ناج یاپملیق یلد

 ؟بدسک ره ودشاب

 ناشراک اه نادرک راک عون نیا

 دتهدمت

 و اکیسودویروتی و اب راون رناژ اب كاکچیه

 اهن ] لام رگید یعقاو نادنمرنهزا یلح

 لثمدن اوت یمن سکچیه و تسا "اهن اب نلعتمو
 ساحا اهملیفنآ رد اهن آ هک روطن ۲ ارن7

 ساسحانیا ملیفیرتهمرف قیرطزا و هدرک
 چیه هک روطتامه :دزاسبدن |هدرک لقتنم ار
 هتشاد هک یدنمرثه هن وک رهابیرکید رعاش

 چیهابدی وکب رمش ظفاحلثم دنا وتیمن دشاب

 وبیجعیاهناتساد دناوت یمن یسیون ناتساد

 تهجنیمهب .دسی وتباد(یکسویاتساد) یلاع
 دئناوت یم نادنم رثهنیا اهنتهک تسهمه

 دنسیوب دوخ ملیف یاهنالعا یور دیابو

 < ادامه ۲ ۷ ۴

91۳۸۱68 
 ژا رحایارباب وک تلمتازرابمهراب رد ملیف

 اب نتسوه تسا رتپهب یکدنز و یدازآ
 ار یئاکب رمادنچ یاپ رتمامتهچره یکنرز
 نادادفرط ناونس اهن ] زا و هدیشک ملیف رد

 نآ لالخ رد ضوع رد و هدرب مانیدازآ
 یلاکی رما ملیفثكي یا رب بیجع ۰ یبیجع تاکن

 و یعامتجا صاخ رکفتزرطو یروئتكي زا
 هزرابم ملیف یطرد . .تسا هدناجنک ار یسایس

 یهاگشناد رکفتشور ویماعرک راک درفود

 هحورشیابتابهزرابم زا ابن[ یقلتزّرطو

 ۱ رد لقاال هکلب

 را)وثا كي رتات
 مرد ادصب اپکت زهک
 را هک توافتنیا اب
 داش ورظان

 دتک رهالوصا ان ابسا
 رثآ یو تسا رت
 ثمو ددادیعونصم

 ةزا یتاکن (اقی رفا
 میلائر زاو تسا

 بب رنه هسنیا. تسا

 .انآ یارب یلو
 :ناد رک راک كي یوت



  هفلیق داقحز,
 نا ت نادادف یط 0
 دراداکی رما جراخ هچ وا

 نان ادرگ راک یضدب هک یترا
 شزدادن داد اهن ۲ نفخاس واسم و

 لاح نیع رد و« ۳
 ادیپ یرثه یقیمع یاه « ۲

 تقاد هحوت هنکتنیاب دا
 ۱[ دوجوب اب مو

 عون نیا نفخ ردیلاک
 یعقاو ید هتفرسگ یلاگی رما

 کتی ماد طقف( تموم ایوب ر

 بوسقعو سازکت یارحس

 طیحم و دهدیم شد ینداوح و

 ۲3 اگیرما ساخ مت :
 جت ی
 و البق هچ اد یدژد كر رب یام«
 و

 تب رتنارب یاهملی رکید یاه ر

 نیا یلو دن رادیو هتشاد رب مان
 یداکهاشتسا نکعم و

 یسیلب یاهملیف ریثات تعب
 یک دن زدنکیمقرف طیحم اریز

 یاههژومهکن یا رد . دننک اپ

 مرگ ر سو توخ یاه هژوس الوصا

 دتتسه امنیس ود هچونامز ردهچ ی
 طیحماب اههژوس نیا دیابیلو تسی ین
 دشاب هدش « هتباد ] > الماک یروشک ۳

 ینآریا هدننک هیهت دنچ لاحب ان
 دننک هدافتسا یاههژوسنینچ زا دن | هتساوخ
 او تسکشاب هجاوم لیعرد 1

 زا اتعب ایالعف هک یئابن ۲ تسا مزور
 یم هدافتسا ملیف یارباه عوضوم عوننب

 اب هژوس قیبطترد اد تقد تباپن .دننک

 هکدنشاب هجوتم و دن رب راکب امروشک طبحم
 اهملیف عون نیا دد ًاقافتا یداع نایچاشاس
 بوخ یلیخو دنراداریرایب هقباسو رعب
 یاه هژوسو دن ریگبار اهن ]جم دفن |اوتیم
 ,دن دنختب ابن ] یعونصم

 دراد یموزل هچ هتشذگاپنیا زا اما

 ومینک هدافتسا اه هژوس نیازا الف اب *
 هعب ]اب رگید كرزب روشک هکاد یداکارج
 نودب و رایسب تراهمو هلاس نیدنچ هغا
 متسد تلاح هکام دنک یم ابن درد 7
 میداد ملیفنتخاسرد اردرب اباپو تفرط
 زارتک رزب هقلو ميداذک اهءار نیارد مدن
 ایت اهد

 و تب

 «میرادرب ن

 ظاحل كي زا ۰ هارمک دن زرف و .ملیف 1
 ٌءووسالی زا هکت سا یساسا بی نیا
 هتسئاوتت هجوچزپب و هدرک ۳ هدافتسا ی
 ۲ ار

 ۱۳ ۱ یزریا سیب هم + و ناریا یاهدژد هچ ناربا طیح
 ولامعا و اهراک؛یعوذصم یکمه یو

 یو زی زا یضمب و یمقاوریغد ص
 یاه ملیفزا یاهنایشان هیبک انیع

 ۳+ مرامش

 یفاکی ما هریغ و یسیلب

 مزال هک روغیمیداع
 وهن ون ندروا هب

 تسین لثم

 ااعل زا اما

 نومضع و یوتحم

 زا ینک تشدهژوس

 یناربارگید یاهملیف
 ملیف فده درادن

 وللق تسبن ضتتگم
 یقطنمر وطن طباور
 كي . دوشیمن نایب

 - رب ًازهاظ ملیف

 قعامتجاحالطصاب للاسم هب یسیلپ و كيرتنا

 هزخالاب و دوشیم هدیشک هریغو یسومان و

 هگن]رتپبای دوشیم هنفرگ ی مک دوس هجبتت
 . دوشیت هتفررگ یا هجیتت التفا

 تسا كحغىو بیجع مهوبراتس مّرف
 ردیجراخ ملیفو ناتساد دنچزآ یئاهتسق

 يبتهب لول ابدوتاملک . دوشیملخاد نآ

 نودبز :عیقووایسب "هکنآ ابو دروخینام
 رب مه یمورل هکبتروضرد ) تسا تکازت
 زا تالمجالصاو ( تشادن :دوج و نآیارب
 .تسا هداتفا ابشیب و شززایب یبدا ظاحل

 تروصب یمرف نینچ اب یوتحسنیا
 ملبف مان الوضا ابآیلو تسا هدمآرد ملیف

 نادزگ راکابآ ؛ درکقالطا نآب دوشیفار

 (؟زهزدو) تبج ( ظ::ععامج )ذاتآ
 یعالطا نآ هدافتسا عون و ملیفرد نامز

 دیاب هیواز گی تهج هچب دنادیم اب آدراد
 هلحص كي ارچ دنک رییثت هنوگچ و دنک رییغت

 (امدو ۶۲60) یرگید د (هامعم-هبم)
 ه وکچاههثیپ رثه و نب رودتئمووم «تسا

 ..رکید یاهزیچ یلیخو ؛دوش میلظثت دباب
 یسکب مدادن دصق اجنیا رد نم هتبلا

 مهم هتکن دنچ مهاوخیم ,طقف مهدب سرد
 لاوسنیا ومیامن دزشوک ار ملیف ینادرک راک
 حرطم هدادملیف دوخ ارن ]حب رص باوجهک
 دن اوتیم ابآ ملیف نیا نادرگ راک « کم ثک
  ؛ دنکدادبلق نادرگ راک ًاتقاو اردوخ

 مه یئیما یاقآنوچ دوش هتفک دیاش
 ملیف نکبزاب مه و نادرک راک و هدنسیون
 نیا یلو بر هجوتم یرذع هدوب

 ارتمهمورت یدجلاوس .تسبن یحیحص ف

 - ی ی هر روت
 ۱ دناهدژ یریطخ راکنیلچب تسد

 یضب هد هتک متسب نیا کنم نم
 .هب تیسن یاهزان تاکن ملیف نیا یاهتسن
 تعهد دروخبم مشچب یسواف یاهملینرگید

 ؟هارهگ دن زرف»ملیق و5 یتیم نیما و ميهب .نیهم
 هقالعو قو یاراد نآهدنزاس هک ناسریم

 تخب رد هک رولظنامه یلو تسامتیسراکب
 و «فالع ماهتشوت هلحم نه رد یرگید

 ملیق ث. دناوت یمن اهنت تی نحو قوذ
 .دژاب ار

 ناشیاب دنجت رت نمزا ینیما یاق آرگا
 یاهتدم اتهک مهدیم ار هناتسودرکذت نبا
 رددتن زا ملیف نتخاب تسد هجوچیپب رگید
 هنلاطم, حرحصو گیت اتسیسقی رطزا ضوق
 دنزادرپ یسی ون وب وانسو ینادرگ راک موادم
 یمدن اهداد ناشت ملیق نیارد هک ی قوذ ابو

 تشادیدایز یزاودیما ناشیاهدنب اب ناوت
 یئاجن ۲ ات هکدسریم روطنیا نمرتظنب انا
 اربز دنوشن ملبف روتکا تشانکتم هک
 زکر ه اصرصحمو دن رادن ارن7 داعتتا

 دن وشن دوخ ملیف روتک |

 یکی زجب مهرکید یاهدیپ رته یاب
 تساوغیم ملد یلیخ . دوادن ققیرعت رفن ود
 یملوبف اد هناتسود رکذت نیا میپید منا
 یتدمیارب ملیت رد یژابزا ًاقلطمو دندرک
 یعقاو نادرک راک هک یفقوم ات لقادل اي
 .میچید متاخ . دندرکیم رظن فرص میرادن
 ددیاو دندو بوخیتقو كي رتات هنحصزد
 ایوک4 ًاسوصعم دنتسچ یتلاجت هرچچ انس
 یسکو دن دادلماکی داز۲ یزابو تاک رحرد
 3 . .دنکبیبن .یماعتهار اراعیا

 ط سیب رد اریتشیب یاقآیزب
 .بوغار ین نیتچوا اص

۹ 
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 ۲ رو ۵ 3 دو
 رسوم 9و 6عبج او
 وع 1م - طه 0عو
1 ۱7 

 ۰ ۱۷۷۵۲۱۱۲5 600۵8 مو 576660۳۲۵۱۸۱۱ ۹ ۵
 ۱ ۸05 میم یهو راللخ نم هات هی ات ۳۸۰ دس ۱۵م8۲ ۰ اس نیقق ۰ رو وهم ٩ هح هاهممسم رخ 0ام ها ۱



 هل صخش نیا . ۳

 7 َ سا وز
 مایق زا داقتن ایا رب 4 تسا
 ت

 ۵۸ هب [ ۵ برو

 و رتک د

 دقنم هکلب ۱۳ لو 

 4 تم

 ! نیتوپ
 وب نم ۲ یتسهیقمحا بجع - ی
 كي یتفرو دوایب ارم یاهنیئ و

 نیتوپ ذا هکنل كي و هایسیاهی
 ینادیمن رگم یدروآ ۱

 [ تسی
 ۱۳ ۰ اف تانج ۰

 نیمهمهنات رگب دیاهنیت وپ
 ۱۱ تسب |هوهق هکنل كب وهایسهک

 تفلک .
 هک دندرب 0 هن اس ار

 یتقو . دنک هجلاعم اروا ی
 شی رم كرتخد « درک ع ورشهثی اممب رت

 نم دیهاوخب |ادشتسا ررتک دیات آ
 ]رم ههامهس قوقح ات اما ۰ متسب

 زا مراد میصآ ۰ دشهدن دن راکهدب هک

 با وخجتخر

 رنک

 ۱ میاين ند رب
 ۶ تفک رکفیکدنازا سپ

 مپ وخب تب ولهپ میایب مهنمنک ز اباجس
 دن راکهدب نمب مهار تیزیو جنب ل
 ] یدوویل اهنابادآ
 نمب ینی ریشكراچكي لوبمناخ - اد

 یامرگرد نارهتلوا هجرد یاهامنیس ای کل
 ! دنکمب قاتس دندشروبجم ن ناتسبان

 ۳۱ هحفص

 ۱ دیه دب

 یناوتیمن نان رگمبجع - لسادنیج
 1 یهاوخیم ینب ریش هک یروخب

 زود زورما یلو مناخ ارچ - ادگ
 ۱ تسا نم دلوت

 یفاک لیلد
 لاوئسین ور یکیم زا سرد یالک رسرد

 ( هدب حرش اد نیمز تیدرگ ۳ لیلد هلدرک
 دادباوج تیدوفب ی و ریکتیم

 زیمیوراد ایفارفج هرک زگم اقآ -
 ۱ رتحشاونبا زا لیلد ۰ دبنیب ین

 یک و ک سورح
 كي ردهک «یلسحم دیچمو تشکب

 هناغن امپمحاصزادوب هدپ زک تماق| هن اغت امهم
 رادیب رتدوز ادواحیصادرف درک تساوخرد

 تفگ هناضتامهم سیئر

 امش هناغنامهمسورخ دیشاب نئمطم -
 تگ (یتسحم) . درک دهاوخ رادیب ار

 تعاس یارب ارن] سپ بوخ رایسب
 ؛ دینک كوک جنپ

 ۱ ۱ یزپغ 11
 هلاترسن )اب یا

 میصن زورکی دوب هدرک جاودزا (مشنحم
 . دری ادغ هناخ رد شرسه یارب تفرک
 "هب ویدوتسا زا ناخ(هلاترصن) هک یمقوم
 تلعدنک یمهب رگ شرسهدید تشک زاب هناخ
 نازبد كشا هلاژ : درک لاوئس وا زا ار
 : داد باوج

 زیج هچ ینادب رگا + مزیزع هوا -
 نم زود مات " هداتفا قافتا یکانتشحو
 زورما سبظیارب ات مدوب هناخزبشآ یوت

1 

 - شرایتسد هب نادرگ راک
 یتسیلائ ر اللماک ملیف هکنیا یارب
 هل واگاهنآ یاههچن اپط رددشاب
 11م(هد را ذگ یقیقح

 یاهاذغنامکس هنافساتمیل ومنک تسرد !دق
 ۱! تسا هدروخ ارم تخی تسد

 دیشک شوغآ رد ار شرسه مشتحم
 : تگ و

 هعاسلا نیمه نم .... ۱ نکن هیرگ
 وا اصتح .. مرب یم كشزپماد درت اركس

 ۱ داددهاوخ تاجن كرزب رطخنیا ژا اد

 هاتوک نیتسآ
 شردپ داب تل وایارب (ناشوک شدوک)

 ناودناود اذل ؛ دسید هاتوک راولشاپ اد
 : تفگ و تفر شردامدرت

 نبتسآ داولشكي مناجاف ناجنامام
 .. ۱ هدیشوب هاتوک

 !یقطنم هدیقع

 ندیشک سقن رگا :دیوک یم(بوهباب)
 اتاخ رگید دوبن مزال تایح همادا یارب
 سفنیارب ینح اددوخ نانغس دن دشیمن روبجم

 ۱ دنیا مطق ندرکزان

 1 پوکس امنیسملیف راضم زا

 : "7 , ثرا دز هدیاف ریخن
 ۲ تیئرآ ۷ شور گرد یاس
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 زک هیهن « رهارک یاناتسا», ۱ - دنامدها وخ ن راد واج امشبلق رد
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 رو 2۳۵6۲ 90۳۵6۳ ۵۳۵۵۵۵[۵6۲ ۵ هاآ ام

 نگر ۳
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 و توخیاهملیف ریس

 لذتیمیاپملیف درطومد :
 واکس تخم هلنج و ندییوک

 ردینفو یرنهه و یقالخا تبح»
 هب همطل اهن ] لبعو دن راد ملیف هب

 رو ٩ دن زیم یلک دوطب ناریا بدا و
 دزاسیمماندب اد امنس لا

 یلابت ۲ هنالقاع ویدج یئامنهار
 تیث نسح یاداد 3 اد

 یارب یعونب هرب
 (مامتان)

 9 (۷ هحفص زا هیت ۱۸۵ بل 6 ۷ ۵ اس بت
۳ ۲ ۰ ۰ ۳ 

 ار نر يک لر | دهی دص سس 
 اد ملیف یاه تمسق نیرت 3

 قودنصاب ميريذپیم لاعف هدنیامن اهناتسرهش زا ؛ رگید یلا ۳
 دیئام امرف هبناکم ۷ مرامش ۳ ات ۰

 تن ف تق رب رتپبدرکیم ناشنار تفن یاه 3 75297 0 ۲ | هاجیارب یرافح تایلمع هکار یئاههنحس
 اطابت راملیقژا شخب نیا هکیلاحرد تسنادبم

 و حج ۸۶ دلع موم عقع علم
 ی هر رویا لا مر ات را هات

 ۳ یراد ربیلیف یاهو رب ماقتنا یلصا یارجام اب یمیقتس
 4 - فیتیزپ - فیتاگن.یرتهیلیم ۳۵ یئامنیس ملیف 9 ۱ ی نرخ 2 تای ز ناتساد ».تشادن «حاسمت زانآ و
 3 و یدادربملیف لئاسو عونرهو نییدد ادص - ید ۱ درگ بک یرایسب تیقفوم

۳ 
 ناتساد» ملیف هیهتزا دم ی
 رثاكي هیهت یارب ینهژو رب دا

 هکشازآ لیقاما درک هیهت یناواه رد

 -ترب ور ]رد لمع هلحرمب حر*

 یدعس ژاساپ یدعسنادایخ ۳ هناخت ۳
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 یلو یمک كي هشيمههک تخاتیم یروط
 وا رسب رس وحن نیدب و دوب ولج یتاک زا
 دوب هدرو ۲جل ربا روا هکب روطب تشادگبم
 تشادیفاکشرا وی دنایم .دندیسریرا ویدب ات
 لب هکشیمه.دن رذگبنآ نایم زا یتسیاب هک
 دوشدر راوبدزاهک تساک تعرس ژا یردق
 وداتفا ولج وازآ باتش ابو هدرک دنن یتاک
 راوید كيدزن رگدیدکب اب هکشيا یارب لپ
 یل وتفرگاردوخبسا ولجدنیامثن فداصت
 یارس و دیدسبسآ شیسا تسد هرخالاب
 روبجما رشدوخ و هتف رک ادوابسا یتاک هببلت
 لبطصاب اد واشیسا ابهدایپ یاپ هکدرک
 دناسرپ

 رو رسزا < لین وا » یصخش هن اخ؛دوب بش
 لصف تبسانبب هک یصترسلجم ینامداشو
 دوب دون ردقرغ دوب هدشهداد بیترت راکش
 ناش > ناشدوخ ناوج هیامه اب یتاک و
 یناک داییناش.دوب ندیصق رلوفشم « ددلیک
 نشجنیارد شیپ لاکی تسرد هک ددوآ
 ردیناک یل ودوب هدرک جاودزا داهنشیپ واب
 ابدندرکیم وجتج ادلپ شنامشچهکیلاح
 یی و هداد ار وا خساپ ناشب ساوح
 لپ هب وهتساوخ ترذعم وازا یئانتعایب اب
 .دیدرک قحلم

 دنصق رب مه اب هک درک داهنشیپ لی دا
 یتاک ذااددوخوا هکدوب ادیپ یبوعب یلد
 نتشادن رطاخب نیا و درادیم هاگت رود
 تدارستدهظاحلزا هکلب دوبن تاساسحا
 تشادیتاکی تبست هک یتاساحا و

 نمک رد یکیراث هشوک رد بشن ۲
 هکیلاحرد و دوم رگلفاف اری5ک و هتشن
 «یتسهابیزیناجكيوت یناک :تفکیم بلریز
 .دیسوبیما روا یزیم آ جنشت زرطاب

 دوخی ورد تاناجیهیناک رت ریدیمک
 ووب هدشداجیا درمنآ اب ینیشنمهزا هکار
 وا ودرک فارتعا < یجا »دوخ راکتمدغ یارب

 ۳۴هحفص -
۱7۳۳۳ 

 07۲2م

 ابی ا رنا و لپ
 لی وا یتاک
 ردلیک ناش

 یجا
 لی وا ریاوکسا

 ت وه ترک
 تفگ یتاکب

 ابوتیتسودهک ماهدرک كردنینچنم-
 ,دشاب هتشادن یشوخ ت ةاع وا

 هجبتن نامپب مهلب ًارهاظبغت ]یادررف
 تسا نکسمیتاک اب وایتسودهک ووبهدیسر

 مالعا اذل دشاب هتشادن شخب تیاضد نایاب
 هدمآ دنلريا هبسادب رخیارب وا هک د رک

 نودب یرادبرخیاهبسا اب نونکا و دوب
 تسایب ونجیاقب رفا دوخ نطو مزاع كن رد

 یاررب اب رگب دیدنچ هک درک اشاقت وا ژا یتاک

 هک دادباوج وا اما .دنامب اجن] هثیبه

 تلود )كيیانب نآ و مرادرکف رد یاهشقت
 سبس . دشابیم اقیرفا رد ( یدنلهداژ ۲

 وا اب تسا رضاح هک دنکبیم داهنشیپ یتاک

 دنکیمحی رشت وایارب لبیل و دورب اقیرفاب
 دنک یک دن ز دناوتیمن نزرفنكي اجن ۲ هک
 یارب هک تساودنامک كي هدنامرف وا اریز
 اجنآ یلعف ةنعسنایمردتینما یرا رق رب
 اهن" یادامد نکسمو هدشهداد ساصتخا

 اپهوک اب و لکنجزاتمسق كيزا ترابع
 باجبا نان ۲ هفیظو هک اچ ره هرخالاب و
 دش مزاع فساتو یگدرسفا اب لپ .دیامن

 ,دسرم رظنب نت طمد وخ میمصت یگتخب زا یلد
 بیصتف آمانب هک یتفآ دعب هام شش

 سیل هبو هتفرگارغ اد
 لیثوا ریاوکسا » یارب
 رم كرمرتسب ردد دوب هدنشک

 ۱ ۸|رسهک تساوخیم یتاک
 وا دلاکی دورب

 هک اهن لفطو دنتف ریم
 1 دید رک دل وتم ایرد رد

 |پیک درا وماجنارس

 ,دوب دشهاوخ تمحز

 ادیسپف یتق و یتاک
 لب اقرد نا و راک زا هک

 دیدرک لاحشوخ ودنمتالع

 اژاوت دصقای۲ ۰ تفک

 . دوب لپ شروظنم
 نا و راک هکتیمه

 او عوبطمان راتفر اب
 ترک .دندش هجاوم
 هدوب ناوراک هارمه نا راک



 یلامنیس ناتساد
 وهدومن دیجمت و نیس

 ی
 مئالع ریاسونآ و راک
 اپن ] ول وز نامدرمت

 یطو هدوب راوس مئادهک د

 3و یاکته ینارحب هظحل .د
 رد هکدندیسریا هناخدور رانکب اه ] هک
 و دادیملیکشت ادولوز روشکدحرس مار
 تروصردات دنتشادن روضح وا ۱

 ما .دنزادرپ عافدب ولوز نامدرم
 باب نآ و راک هک تف رک م يبصت ددرت اب نوبیس
 هلبح

 3 3 ستحسرفس دعبب نیا زا. دنرب
 نکاداب روبععقوم ترباژ اباپ هکیماکنم

 زا اددوخلفط و رسمه هرخص كب یور زا
 لمحت | رهد زا و تبیصم نیل وانا و راک دادتسد

 هام دعب نیا ذا ترباذ اباپ

 هتفرورفشحم توکس رد لالور

 متخشف رک تصرف ناوداکدارفا ام
 دات ار واب نداد یلست و تبیمم ن

 هلفاق نا راک راوسزا یکب م۶ ومنامه

 داو عالطا و هدمآ اهنآ یوسب لع ۶

 تفاس رد ولوزنایرکشا زا هتسد*
 .دنب] یم شیپ نآوراک فرطب لر

 اهنکاو ات دادنامرف ًارون نوعبس

 ردناشاهخرچ هکیلاحرد ودندم
 نداد یاهریاد لیکشت دوب هتفر رک

 تاتنز یارب یهاگهانپ نآ طسد
 واشر هک دش هتفک ابناب و دش

 تروصردودشاب نادرم یار تفت
 .دنزادرپ كيلشب ناشدوخ رس"
 ترک منامراد و رک نآ ددمه رم رط
 وا راتفر زا یالوچ هکیتقود دیدر لوفشم یناک نکاد لباقم رد ندج
 زا ارواات دیود یتاک .ییاکنهد رومل ترب نیمز یور و هتفک اددا درک ت

 ۴6+ورامم -

 رس ی

 فتیویورب دوبح نژنآ دنکد لپ نیمز
 هرومو درسن وخ ناشو یئاکیلو .تخادنا
 .دندوب رکیدکی دابتعا

 یم شیپ ول وز نامدرم هکر وطنامه

 ءردب یاری هوون :فقوت هبکی دندمآ

 عورش ناشدوخ تراچو تارج نتغیگنا
 نیارد , دندرکن دیصقرو دورس ندنا وغب

 نوریهداوس اهنکاو هریادزااهریوب عقوم

 هلحزا هکد نکدعاقتم ار اهن ]هکلب دنتسج

 ابنآ غساب اما دننک رظنف رص ناو راکب
 هكنج ابن]باترپاب هکدوب هزین زا یرابکر
 . تفرکر د

 مرک هحلسا لباقمرد هزین كنج «كنج

 یهدرک فکر د هزین هکت وافت نیا اب دوب

 دد هک یلیلق هدع تسد رد هحلساو ریثک

 یعاجش نامدرم ثبفادم , دندوب هاگهانپ
 كي هظحل دنچره هک س وفا یلو دندوپ
 . دندادیم تسدزا رفن

 ارد هکدوب ترباذ اهیازا یکی

 . دومنیم كيلش و هدید بیسآیکپاچ مدع

 وا یوسب یتاک یتقو هکدوب ناش یرگید
 درکیم جراخ وا ندب ژا ادام هزیت و هدیود

 مجخد اهن [مضو دوب هتفکدوردب |ریگدنز

 هکدادروتسد یناکب ءایراب تاات .دوب هدش

 اهگنفت ندرک ب زاکب و دورب شدوخ راکرس
 . دژادرپ

 «اکاچ» لبرک و ت لاوحا نبا نداقم
 هدربیب ابن ]دصاقس اهول وزرطخ اهلبطزا
 کار اوت 7و هدادعالطا اه ون مکی هجیتن ردو
 اهودناک. دندوب هتفاتشنا و راک یصالخ
 هرصاحمطخ وهدیسرین رجب هظحل رد تسرد
 كکابو دنتفاکش مهرد ار اهولوز هایم

 هدنار بقع اد نیمجاپم ام
 رگ وب هدنامیفاب
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 دندوب اهودنامک سأررد «توه ترک» و «لپ»
 هک یزرمفباظوو تارطخ دوج واب

 یدادازعپ هکنبا یارب یتقو دوب شیپ رد
 یسناکب بشنآ + دنتشادن دوشهدادساصتع |

 ناینا و راک زا هک یکسبتیم رد هک دشهدادروتسد
 زالب , دناسرمهب روضح دش دهاوخلیکشت

 یمرک نآب وهنشکتريح راچد یتاکر دید
 فراعت ومالسوا اب دادیمهزاجا تایضتقمهک

 تیاعر رتنک هک ترک یلو دومنلدپ ودر
 . هک داد ناشلدوخثاکر حاب دومنیمارطایتحا
 1 بحاصت دوخنژنا وئعب اریناک درادمیمصت
 . ناشن هتالع م وشومنباب اهردقن ]لب . دنک
 , دادیمت

 اجن ] )ا هک ناو راک داسجانفد زا سپ
 هارب دشیمیهارهلپ ودنایک هلیسوب دمیب
 اب هروخررب نودب هرخالاب و دادهمادا دوخ

 : دورو و یتمالسیارب ناوراک تصرف

 دنءاد بین ون یصق رسسلجم و هنف رکن شج
  یتاکندشرادغادزا یدابتدم زونه هکنیا

 و هدومن تک رش نشجرد اذهعم تشذگیبن
 مس , داد ماجتا یلادص و رسیبسق لب رطاخب

 و هتفریمار]ه ثولخ هشوکب لپاب سپس
 هضرع وا نز ناوعب ار دوخ دیدرتنودب
 هدشدو آدایار ثرک راتفر لپیلو . تشاد
 و هدومن دد ادوا داربا یدنناب یتاکو
 اداژآ دناوتیم هک دزکس اسحا لپ ماجنا
 رد اروااذل دشاب هنشاد تسودا روا

 : . دینک
 یتاک و لب حیصز و رن ۲ یادرف

  رکی دکباب هدنی ۲هراب ردیلاح
 ادیپ ترک هلک و رسهک



 هام هفوکش»> ارن آ مات دابن دن دا

 یتخبشوخ متام هامدنچ

 دوب یهدئان
 هدمآ وا دزن «سویلن رک لپ نوامم

 وایهدنام رفنودب ودنامک هک د

 رطاخ واب و

 نا رمع و همسوت یا ر

 ندیشاب مه

 ودنابک هک

 یدارق رب یارب نینچمهو دایتب و نیمزرس
 تسا مزال ویمتحین ونک یلاهاتیب رد تیئما
 هک درک تقفاوم یهاوخن یهاوخلب دعب زور

 یارب دنک تمجارم یهدن ام رف هفیظ و ماجن

 هب هک دوبن اهنزعوننآ زا یتاک یلو
 نیا زا و دهد ردنت میبصت نیابین

 هکیروطب هتشک ینابصعهداعل | قوفعوضوم

 هک روطن امه وهدومن بیقعتارلپ دعب ز و رحیص
 تنمل وهدزا روا تشکهمیحلم دوخ ناسکَب وا
 طظفح ارووخیدرسن وخ لپاقمرد لپیل و دومن

 دوب هتشگ رطاخ هدرسفایمک هکیلاحردهدوبن
 داد هدعو یتاکیارب یمایپ نداتسرف نم

 درک دهاوخ تمجارم وا درن امتحهک

 روماهراداب د رکیم یمس یناک لب ب
 نارک داک یتسرپ رس یلو دهدهمادا هعرزم

 نکیم ریغدا یارب ابیرقت یئافبرفا یلحم
 تفریم یارغب ور اهن ] یک دتزوهن

 یلوتسم یورب
 تناتنابتاب ترک

 زو رب ور یدیماا
 زورکی هکنیا ات

 و نوش نامه اب ترک وهدعآ ًاجن]

 تساوخغیم شدوخب سوصخم یگشیمه ترا رح
 رانک رد ههدرک لاغشا هعرزمردار لپ یاچ
 جایتحا وا دوجوب هک یتاک . درب رسب ین
 یاربیلو هدومن تقفاوموا ندناماب تشاد
 وا هق وثمم غارس دشابن وا محازم هکتا

 داتس رف یالوج
 اردوخآ دیب هکنیا دیمان نادان ترک

 تا ریذپ | ریالوج روضحدهدیاج یت ات يلقرد
 عورشوتفرک هدهببا دنارک راک یتسرپ رسد

 سس ۳۹هجفص

 یکی هتاهیب نمضرد دومن اهییارخ حالصاب
 ندرک مطق راکب تسد مزولتاحالصا زا

 زااروا یتاک یلد دشه هام هف وکش» .تخ رد

 تفابرد ترک تقون۲ و تشادزاب دا

 هک تسا نيآ هناشن تخرد ناب .هقالعمک
 اذل . تشاد یاج یتاک بلق رد لپ زوته

 بشدنچ وهد رک رظنف زص اتف وم دوخ میبصت ز

 رب ار دوخ ربت نیکمپس نافوطنایم رد دعب
 هب عورش و هتفز تخرد برط ءهتشاد

 هدیمهف یتاک هکیماکنه

 و هدشرو هلمح وابدوشوا منام تساوخیم و

 دومننآ نتخادن

 یوتفکیم وابهک یتاک یدازد هلان یتح
 ریثات وا رد دشدها وغ یلفط بحاص یدو رب

 دوب هدیشک شوغآ دداروا ترک
 ش ز و رثا ددهدشمطق همین تخرد هبت ریکیهک
 ودن ۲ یود یک ال وه یادصاب یتاف وطداب
 هدیشک دانک اردوخ تک رحكياب يتاک داتفا
 یدروطب ترک یاب اما تج هکلپم زا و
 وایاب دوب مزالمدنامههک دوبهدید بیس

 و دننک مطق
 یرچام نازاسپ

 اروا مات شردب رطاخب و دشدل وتمیتاک لفط
 تیقفومنودب شالت و سأی .دندراذک لپ مه

 نامز تشذک اب

 و راثف تعت اروا هعر زم ظفح یارب یتاک

 ناپکانهکنیاات دوب هدادرارقیحور باذع
 الط فارطا یاپهوک رد هک دیدرک میاش
 رهش لخادب نایموب هلیسوب و هدش ادیپ
 ,دشسم هدرو |

 تمیقیذ یاهگنس دبیرخ یارب یناک
 هدومن دوخ كلمیام شورقب عورش ندعم
 یکیتسدرد .تخو رف زنا ردوخ یاپسابل و

 هک دوب یکنس الط ضوعب نایموب نيازا
 كي یتسیاب هکداد سیخشت دوخ شیپ یتاک

 و مراتس 3

 تن رب ساملآ همطق
 ۱۳ دنا تسد زا 2
 یوادجا كلم نآ یدرش
 2 واعردو هدومن یدادب رخ

 همامت هک لب یفرطزا
 ورک دیدج نرمزرس داجیا
 اب ر یرادنامرف تقفاوم

 ۳ رب یبیم اد یبونج
 دن سسک دازآ دئله

 ارسلچمب ایناتیرب دادنامرف
 اب رب یناکلنم دد هک
 لپ دادنامرف اب تاقالمزا
 و هتفر یناکدزن تشاد هک

 : ,واد صیخشت دوخ نآزا ار

 ت اروا تدینیارد هکتبازا

 درک مهتم تمدخ كرتباد

 :تلرت اروا ًاددجم ظیغد

 اورن ۲ هکتیاذا لفاغ اما
 ؛ املا هری یاهکاخ نایم
 وب ساملا رهشو هدش یربس
 ۲۳ ۰ تنسا هدیدرک لاغشا

 یناک كربلاک رهشرد
 .تسا وغیم هک دیدرگ ورب ور



 لپ یکدرکرسب ودنابک هک ده
 5 ۳ سارد تیئما یرارقر

 ,دش مامت وت عفنب اباضقنب

 |رمزک ره مهوت و تساوخبمن
 ودرهو یتفگغ ورد امودرپب و یتساوجبس

 رادکاو وت ار وا كتیا یداد _ببرن

 و هتسعن مک رد نایغاب ء ت
 -ردیعارن دندومن ریگلفاغ ارلب

 مادک مفنب كنج هک گو ول
 زوریب لپ هتسد تبقاع , دوش مامت فرد

 دوو هدشسویام هکیلاحرد ت
 ردو هدیپاق اد لپ رسب .دیدیم د

 هتشاد هاگن ناک ورک ناونس ارد
 رد یبسا هک درکیم راداو

 ریزگأن ردپ .دنک رارف ات

 هب تبسن ترک ترف ی
 هدرک اهراررسب هد رک هیلغ میت واشت

 فده ار کاجدلب هل ولک ث
 : وأامم هک ده

 نافایوولوز نامدرم « هدمادرج از تلود و هدیسر دوخ فدبب. : دروآرد ایزا ارواد هدر
 13 یعنام رگید و دوب هدمآ رد لر

 ر .تشادن دوج و یتاحب
 قاحلا تبجلب ی

۱۱ 

 رد شوک و راک ی کدن ز كبد و
 ذک ی

 1 رفامرد )

 7 ً :«رایتخ
 ناشدوخ یتیعر ًاددحمات تش

 ,دن زاس انب یلد
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 و هنر 1) را داهنتب لیم لامکاب زن یار
 تدم ماست رد هکدوب یزیچ ندا ۱ آ
 ورکیم 7

 (نایاب)
 6+ رامش

 تیئابصع یور زاوج

 وا یوسب یاهزین لب ن

 ۱۵ هحنسزا هیتب)
 رس ناروتمو و و ادیدنا و شیامن هد
 یلناتسالد هرغالاب و دش هدوزفا < هارد
 جسوهمانب سوبوتاو سیپدد !دیکسلاوک
 نییوبم و ترپه,جواب ادوا دومن یزاب یودورب رد «یدنناکیج و قافتاب ارن ۲ هک
 وا قالخا هرظتنمریغ تیمقومنیا . دناسر
 حوا دوبن یطاع رگید و دوم تب اد

 نولزام . دوش هدزواب یفرح نیرتکچوک |
 یراکر هو دشاندازآیگدنزرد درادتسود |

 نونکات اذل دهد ماجنا تساوخ شلد هک

۱ 

 دادرارق وا اب تسا هتسلاوتن ینابمک یه
 هک ی بلیف رد دازآ روظب واو دیامن دقعنم
 دیامنیم تکر ش ددنسییم اد شلرد وب رانس
 رازی اجن] طیحم و دوویلاه زا نولرام
 اروآ ۱۹6۸ لاسزا هکنيا دوجد اب تسا
 فاکنتسا دندوملیم ةنوعد دوویلاهب ًابترم
 یلناتسا ۱5۵۰ لاس رد هکشيا ات درکیم
 ات داد وان ار نادرم ملیف یویرانس رمارک
 رد هرخالاب و دیدنسب ارن [نول رام دناوخب
 رد هلصاف الن , دشرهاظ دوخ ملیف نیلوا |
 .درکت کر ش «سوه مانبیماومارت» ملیف |
 هک یلاکیرمآ فورعم ناد رگ راک نازاکایلا |

 تسا هتفرک راکسوا هزباج رابود نونکات
 رثکاو دراد ودنارب نول رابب یبیجع هقالع
 وا تسا هدومن هیهت دوخزیناروا یاهملیف
 < میات و هلجمراکن ربغب نولرام هراب رد
 یزپگنا تفگش دادعتسا : تسا هتفک نینچ

 زا ادوا تسا هتفبن نولزام دوجو رد هک |

 ابشب مناوتیم نم و هدوبن زیامتم نزریاح
 نیرت دنمرنه ودنارب نولزام و هکميوگب
 یاسنیسخپ رات رد نونک انهک تسا یاهشیپ رته
 ملیق شیانن < تسا هدمآ دوجوب اکیرمآ
 ؛ ملیف نیموس هک « اتاباز داب هدنز »
 - رنع وزج ادوا دوشیم بوم نولرام
 زین لاس نابنهو دومن لوا هجرد یاههثیپ
 یاهملیفتفرگ رارق راکسوا یادیدتاک هزج
 < رازس لوژ و زا دننرابع وا یدعب
 مهریزدو و« زادنارابرد» ۰ «یشحوكيد
 هدوب راکسوا دیدناک ًابنرم ۱٩۵ ۲لاسزا
 یزاب یارب تسلاوت هتشذگ لاس هرغالابو
 اد روبزم هزیاج < زادنارابرد و ملیفرد
 نیرتفیمض «یشحو كي ملیف ۰ دیابرب
 ءرابشیا رد دوخ و دوشیم بوسحم وا ملیف
 مدیدنسب ملیف رد ارمدوخ لد نوچ + دی وگیم
 رتکا رد نولزام مدرک تکرش نآرد اذل
 یمرچ ءائوک نبتسآ زیلب كي دوخ یاهملیف
 زیلب نامهزازین دوخیکدنز دد و دشوپیم
 وا رب باوخ هکییفاکنه ۱ دیامنیم هدافتسا

 تن دشاب هک ینیعق ومره ود دوش یلوتسم
 ودوریمباوخب و هدیشکز ارد نیمز یودرب
 .دوشوامحا زم لاحت ] ردهکیسک لاحب یاد

 همان زا زههد شیارب لا دح هنازود

 دهاوخت رتا بیت رت مادکچیپ وا هکد سریم

 زا یکی هکیناک مادت نیا دوجو اب داد
 واببلق میمصزا دنشاب هدید اروا یاهملیق

 روح امنیس هراتس ترم ستم

 ووخ هشیپ رتهنپ رتب وبحما روآ ودنتسه دنمقالع

 د دوجو یلاءرایسب یاهسکع سژرد طقف تمالعنیا

 وک- یرادرهش هفاکلباقم-یولهب نابایخ
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 اه هیفپ سس

 د

 2 شنا 2 4 دهه

 ( د هحفصزا هقب

 ملیف نیا نادرک راک فو رعم كاکجبه د رفل ۲
 ناکشیرنه و تس
 و < تراوتس
 مات یو مه

 شیا. ممشچ طقف و د وص
 ملیف عوضوم . ماهدرک یزاب تسا نورب

 ناتلکت [یاهتت

 یموب وت
 متدوص و مراد

 و یلابخ رهرشاب و

 هچب . متسه ترفاسم لوقشم د

 یتالوط ترفاس هطماوب ت
 دوخ یکتسخ

 لیبموتا ناپت
 نوچ هلاس هدرس و دتفایم یزادناتسدرد

 داوتسا زمیج

 دوشم دنلب و هدش هتخ هک

 عقوم دنک رد ار

 هدنب ور ژا ریغ دوش یمن دن یئاجب شتسد

 یبرعب نم و دتفایم نمرسزا هدنب ور
 مرداچ هوا: منزیم دایرف

 دئلب اجزا دناهدرو[ ابو

 یلامتیس ره وش

 دوا هک نم

 تداوتسا زمیچرسب لابلدوق
 اپرب یدیدش یاوعد سوبوتآ رد و دتفایم

 او هدش

 دوشیم
 داهنشیب نیب رگید مليفدتچرد لاحب ات

 نیا رطظن ود زا نم یلد دناهدرک یزاب

 ٌظاحل زا یکی د تاداهنشیپ

 یاهرثهو رومارد نمهکنیارگیدو یلیماف
 ماهدرک در ۱

 اد شسرد و متس دراو دایز یئامنیس

 ماهدن | وخن
 یدادربملیف یناپک سید هدنیامن

 نتفرک یارب هک هدشرضاح ًاریخا تنوماراپ

 یصوصخ ملحم درن ارم یئامتیس سورد
 هراب نیا رد یمیمعنزونه یل و دنتسرفب
 , (ا هتفرگن

 هتکندنچ مهاوغیم لاقمنبا همتاخرد

 ؛ میان نشود دوخ نانطومه یارپ اد
 | اهملیفنایچاشامت رثک ارظن زا دیاش هک یتاکت
 هکتئاپملیف . تسا هدنام هدیشوپ نونک ات

 یم امتیس هدرپ یودیلابیزو یگنشتنیاپ
 ام دص یژود هنابش راک لوصحم دینی
 ود اب كي ضرعرد فلتخم نونف سصختم

 كچ وک هنحصنیمه یارب الثم . دشاپیم لاس
 هناخراک هب زور و تدم مدش رربجمنم

 یدادرپملیف . میامت همجارم یرادرملیف

 ۴ وتساه راک نیرن لکشم دونی رن قبقدزا یکی
 رفن تصش لفاال نآ هنحص كپ یه یارپ
 دو ویلاه رد .دنهدیمماجن !نرک ات وگ یاه راک
 ره و تسا برم و مظنم رایسب راک ذرط
 ارراک نامه طتف هک دراد یصوصخب راک یسک

 دش مامت ملیف هکشپا زاسپ و دهدیم ماجنا
 . دوریم شدوخ راک لاپن»

۲: 

 وآ یادیحی رب ول ولانیج
 توا۵٩ - ول راک تنوم

 رد « وناریوس > دیدج هدنناوخكي

 یللملانیب شزدو بولک هنالاسینیشنبش
 تعاب هک دوبهدرک تک رش ولراک تنوم

 ادیجی رب ول ولانیچوا , دیدرک همه بجمت
 ۲ دوم

 یماظتن|نیدومأم ؛ سیلپ نویماک ود
 هدشزپجم هک < یرداب ودلته > نانک راک و

 دی دج هدنت | وخ نیا هک دنتشاد تب روم آمدن دوب

 رفن دصنای ورازهود زاشی هرصاحم زاار

 فارطارد مامتتعاس هستدمهک یچاشابت
 رد تک رشیارب ارانیج حورخ راظتت|لته
 دن دیشک یمول راک تنوم تواهام ینیشن بش
 دنهد تاحت

 نمجنا عفنب رابکب یااسینیشن شنا

 نیرتک دزب زا یکیو دوشیماپ رب هیریخ یاه
 طقف نآ یدودو طیلب هک تسایتد یاهلاپ
 دشابیمكنارف ۲۵۰۰۰6۱> رصتخم ملبم

 یا ه بیش لابفا .ینیش بقرد _ِ
 رت را و كج؛تفن ناطلس« سیسانوا> دننام
 رنداو ناددارپ یدادربملیف یئامک ریدم

 سیتن رول ودونیدشرهوشو ون اگنماناولیس
 نامی رن- لوراک نیترام - اکیسدوبروتب و
 نادرگ داک تاباک هردن 1- رصمقباسهکلم
 یدنک - سالک ود كربک - یونارف

 رهوش لدنامزتب رفو اکسبرمآ قیاس ریفس
 دت دشیم هدید راالیده قیاس

 ب هدشاببیز رایببثت ]رد هک «انیج د
 رب رد دیفسهمالزا یا هنلوکد سابل ؛ دوب
 شیاههناش یوررب دیفسرخ پاک كيو تشاد
 ردزی ناشن ساملا رتوبک ود ؛دوب هدنکفا

 دوبهدرک ورف شیاهوم
 < سالک ودكرک > همان رب مالعا رومأم

 «انیچو زا یا هقیقدهکدوب یناکیرمآ هشیپ رنه |
 ح

 ۱ سلاوكي .دناوخ كنه[ هس «انیج»

 نابزب «قشع» ۲ مانب ۱۹۰۰, لاسب قلعتم

 فلج رتخد هدع كب ار دوویلاه مسا
 اهویدوتسا هب ندش دراو یارب هک كيسر
 بارخ ۰ دنن زیم یعورشمان راکرهب تد
 یکدن ود اسهندمزاسپ هژات و دناهدرک

 و دوش ترهش ندرک میاضزا ریف یرکیس
 اپ زا تسد و دنسرین یناجب « دوویلاه
 هک یرگید یاهراکب دن وشیم روبجم رت زا رد
 تسیث بساثم قالخا و تفع اب نادنچ
 و فورعم ناک راتس رثکا . دن وش لوغشم
 یبهذمو دادلیماف نامدرم دوویلاه بوخ
 و یقالخا لوصا دنب یاپ ًادیدش و دنتسه
 دوخ هداوناخ دارفا و دوخ راتفر زرط

 اد اب اهیاگیرمآ رتسکق ط ۰ دنشایم

 تو نم باوخ
 :ارپاهدنناوخ مدوب

 4۱ دیدرک نآ



 هوش لوئمرشتسا رانک رد ( زمایلیو رتسا ) - هتفدیاببزسع





 مهن لصف
 تم

 ۹ .تفک دوب لیبموت ریب ۱دلییم وت ودادلیبموتا و ددو۲ نوریب اد ۱
۹ 

 رن هک دشاب مزالمنکیمن نامک .تفک ودراذک نمشوک

 سس درک تیز قم

 تك
 ۱ بقع دد هک یرگید نآ .دوبن

۳ 

 كد ون | دشرسدق دنلب دم .داتفاها رب
 .منک انشآ تا هفیظوب
 ابط .درسهل ول 3

 رک ی م سابحا



9 
 "راعف هدوب هچنايط هشامیود هکادوا تشکناتسداب .دوبن محرتو هكنرد یاج

 دمآدوجوب یو ت ار مشچ یاجب كانتشح و وقیبع یاهرفح .دش جراخ یا هل ولک ومداد
 .تخادن |نمب ییجع هاگندوب هدم]نوریب هقدحذا هکش لاس مشچاب «درش جراخ شفیثک ندب زا ناج هکنیازا لیقد

 میدوب هدمآهک یاهداج زاد متفرک دارقلد تشپ دوخو مدناشن یلدنص یود تسار زر, وین ]دنچ دهم . مدرک هزاه یسفنو متن تکرحیی روطنامه هظحل دنچ
 .دنتف ریمورف تریح ددنم تراجدو تردقزا وهدرک ادیپ هداتفارود هداجكيرد لیامشد لکشنآب اردوخ نارودزم هک مدوب یفاهن 7 رکفبابترم هارنیبردو مدن ارهناخیوبب ومدناشت تمالعتسب بوچربژ هدن زمدآ رفن ود لثم اراودن ]اذل دوب هدرک لک ميخوش میطراب نيا .تشاد تسبنی تمالع هک مدیسد یلحم هبات متفر شیپردع و مدشیهاد هروک دراو هاکدورف كيدرت .متشک زاب

 قاطارد یلیلزا یرثا نیرتکچوک .دوب بلاصسدح .مدرک و جتسجا رقاطا یاههشوک مامتو مدش قاطا لخادموشنئمطم _الماک هکنيا یارب و دیزخ متشپ یروركرم هدننک زتمشمساسحا .دوبن «دوراک یلیلوذا یربخ .مدرک زاب ارردلدق دیلکاب و متفرالاب اه هلب زا و متشادهکخ نابایخدانک ار لیبموتا .دوب هدشش «مدیسد هناخب هکیتفو
 روز ویسانشیماد «دوراک یلیل و مانب یرتحد «تاپ :مدیسرپ :تسا هدمآ شیب یاهداملاقوف ربخ ًاتح هکدیمهف دننشاررم یادصنعل هکیتقد .مدز نفلت شاهناخ هب اذل دوبن هرادارد تاب .متفرک اد «تاپ» هرمن و متشادرب ارنفلت . تسا هتشاد دوچ ونم نامت رد البقیو دهدناشت هک دندوب هدراذگن یقای وازا رسقاجنس كي یتحو هدوبد اروا دوخمظنم تالیکشت هلیسوپ تردق تیاپباب هک مدرت یئاهن ] دات شحف یرادقم بلریز .دوب هدشدوففم تشادقلعت واببهک یلایشآ یتح ؛دوبن

 . تسا هتفرالاحیلو دوبنم هناخرد دا ۰ قد
 4 اجک

 . هتفرن دوخهدارا ولیمیهک تسا ملس ! اسک مت ادیمهچنم
 , یهدپ حیضوت نایرجنیا هران ردیمک دیاپ زیچرهزا لبق "

 ودوپهدمآلسب یئوجزاب ی
 یرخآه دع نیمه و دن دوب وا بیقعت رد رکیدهدمکی دیهاک ماهناخب نیلک درپ زاد واهک تساب تهجنیمهب دن

 هغایت .مدز
 هکاپی و تایانج هچ هدنبب رف رهاظ نیاریزرد اما دیس ریم رظنب هداسو یداع
 و مورکفقوت ماهناخ كيدزن تعاسمنزا سب و مدش لییموتاراوس .تفرک یمن ماجنا
 ۱ ...مدزو ]نو رب بیج زاار مقاطا دیلک و متفر ماهناخ یوسبدعب .مدرکراهن فرص تقوزیت تعاسمین تدمو

 نشود نو رب نونکا لثم اریز مدیدیم اداهنآ ال دوب یرکید تفورکا
 يرگيد تقو رکا . دهد سیخش اد اهنآ دناوتن نم مشچ هک كيرات لخادو دوبن
 الاح هنافسأتم اما منک عافد دوخزا متسناوت یمو متشاد بیج دد یریت تفه « دوب
 )دی وهنالادسپ زا هک دئ دوب رفن ود ابنآ ۵ متشادن هارمپب هحلسا نم ودوبن «تفون»>
 یئامن دوخ زیکنا تشحو تلک هچت ابطكي اهن] مادک رهتسار تسد رد و دند,درک
 یتمواقمنی رتکچوک نودب اذل دنتسه انشآ دوخ هفیظوب وهدوبن راک هژات اهنآ هک مدیمهف.دنتسه هدام] یژادناریت یارب هک دادیم ناشت اهنآ رابگ رم دنخبل و درکیم
 دراو ادصورس نودب « اپن قافتاب دعب و هدراذگ بیجارد هراب ود ارمقاطا دیلک
 یاپبیج رطاخ نانیمطا یارب اهن هک مدادهیکتراوید هب روسناسآ رد , مدشروسناسآ
 زا رفن ودن] یولج هدیسر نیریذهقبط هب روبناسآ هکیتقو ۰ دنیامت یسدزاب ارم
 هیلک دوشنتمطم الماک هکشيا یارب مهزاب اذل مرادنهارمه هحلسا نم ارچ هکنيا زا درکیم ثجعت دوب رتهاتوک شدق هک یکی نآ , مدش ملییموتا داوسد هدشجراخ لته
 شاهچتابط هل ولدوب رثدنلبدق هک شقیف ر لاحتبا رد ودرکو جتسج ارم لیبموتا یایاوژ
 رس نمزآ یاهدعاقزا حراخ تکرح هک درکیم تقد و هدراذک نم ندرک یود اد
 بسانم هظحل كي رد هک مدوب راودیما نم دن زت
 هدرکریکتسد كرویوبن رد ارم اهن هکنيا رتمهم هتکن اما .دنناسرب لتقب ارم هک ورک دنهاوخن ترجرکر ه اهن نشود زود هکدوب نیاربمدیما رتش ومهدتاجن ار
 حركانتشحد تیاتجكي وهبقرتم ریغ قافتا كي نآ هینات ره رد هک یرهش ؛دندوب
 و تیماتید راجفنا وللسم رابک رو هچنابط ریت یادص هب كرویوین (درم :ناهدریم
 كي كروب وین رد .دنکبش اراهن ۲ رظن بلج اهزیچ نیا رکید و دن هد رک تداعكجن ران
 .دن رادن مهاپ مدرمرظن زا یتوافت یلزج هدرم رفنکی و تسم رفت

 و درک نمسیجدد ارشتسد یو .مدرک تعاطا ارچ و نوچ نودب ادوا سما !نیشنب ابوتسدراپچ : تفک دون نمیولپب هک دق هات وکد رم

 دوخ راوخت وخ لتاق رفن ودن ] رشزآ
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 ای7 زا ادوایمولعمان هلیسوب زورما
 ح ا یو .تسا نکمم اریز ینکز اغ7 ِِ و دیتسهسیلپ امش

 «كيام : .تفکل مأت یاهحل زا سپ . مدينشنفلت رد اد .تاپ دیدش ,سقنتیادص لیم قایتشا تیاهن اب یاهدع هک تسه ردقت [ یل و متست سکچیه نم «هن -

 یوجتج رد ام نیدومأم نونکاتژوریدزا . ب ب ار نایرج دوب بوخ



 را هطقن كيردو, . ۳ ۳ 21 یس ابلم
 دن دوب هتسارم لتقربک < سواه لساراک وش» و «سکام یلراچ» مانب یاهفرح لتاق
 نشج اردوخ تیقفومو دننکرپ برسزا ارم مکشرالدرازه رطاخب دندوبرضاح اهنآ
 یسرتزک ره اهن و درکیم ینابیتشپ ابن زا یراکببت تالیکشت نیرتک رزب .دن ریکب
 نابپگن و یماح یرتسکداد ترازو ذوفناب ءاضعازا یاهدع اریز دنتشادت سیلپزآ
 دوب وداجلثم < ایفام» مات .دنوش هناورنادن زب اهن ]هک دنتشاذگ یمن و دندوب اهن
 !دوب رتشب نآ زا كن رزبس یاپسانکسا هبذجورحسو

 اذل دوب هدنام یلیخزونه «منکتاقالم ار «لکیام» دوب دارق هک هد تعاسات
 عورشملهچ نایابخزااذل می ]رب دوخ نایچراکش یوجتسجرد ًادجراب نیا متفرگ میبصت
 ردهچره و مدشقیقحت لوذشم دندرک یم دمآ و تفر راکتیانج ود نآ هک یطاقن ددومدرک
 اپت] هب هک مدیمپفیم دندرکیم یرود نمزارتشب مدرم «كوکشمطاقن و اهناروتسر
 یمن ناروتسر بحاص .مدشنلوپ نادوتسر درا وهکدوب عبرو هن تعاس .ماهدشرت كيدزن

 و . مداد كاينک روتسد و مدیبوک ناوغشیپ یورنماما دشورفب نمب یزیچ تساوخ
 تسد رانک خرسوم هشحاف كي .دشرود یدنتب دعب و دراذک نم یولج تكاينک سالیک كي
 تفگ ؛قیبع هاگن كيزاسپ .دوب هتسشننم

 : دیتسهرماه لکیامامش -
 . یدآ-

 .دنتسه «ناج كنال» هفاک رد نونکا «دندوب "امش یوجتسحرد هکنناک
 ؟ دئتسه اجن ] هک ینادیم هنوگچ و یسانشیم ارابن 7 اجک زا

 كي یتسیابیم نمنونکا هنرک و دنتخادناذور نیابارم اهن [هکنيا یا
 ,مدمآاحت ] زالبق هقیقد دنچ یپگن او مشاب روهشم هصاقر

 و متخادنا هشحافنماد یور یدالد هدسانکسا كيو مدیشون ار
 هک دوب یطاقت نا عناج كنالد هفاک .متفد نو اجت [زا

 غار ن غ | رفتسا و هتسش ادن یراکاجن آ رد درم هفاک رانک
 ماشم ۰ دمآیم .ندریب نآ زا هک راگیس دودوقرع هحیا

 یوهایهن د ؛تساخیمرب ویدارزا هک یقیعض كيزوم یاد

 هدیچیب اشفرد شحاوف ر و[ رفلت هدنخون كنرمک ز ون رد

 «فاک نوردب یز
 درا وسک ره هک دوب هفاک رد هب شتشپ و هتسشت اب تب. س

 هسورد ب 1 دن کدو وب تم را موا ک ادزآ هک م یدوب یناتخرد هجوتم

 ار < لکیام» توکس متسنادیم .دشيم رتمرک هظحلره اوهو دیشخ ردیم نامسآ
 تاقالم هداب رد هک مدوب رظتنم هظحلرهو هدرو"]موجه وازتمب هک تسا یفتشتمراکفا

 مندارب اب : دیسرپ و دروایت تقاط هرخالاب - دیامنب یلاوئس 399 و نم
 ؛ دیتشاد راکچ

 هبار دوخرس هک مدیدو مدنکفا واب یهاگن .دوب هتخو دول [باوخ شیادص
 و خرس شنابل .تسا هدششخپ یلدئص یورشرادبات نافلزو هداد هیکتیلدنص یتشپ
 لاّوس نمزا یو هک تحارص نامهاب مهثم .درکیم هسوببلط هکنیالثم هدوب بوطرم
 هتشکل بق یدنچرتخد نآ و دوب قیفر یرتخد اب ینامزوا :مدادخساپ ؛دوب هدرک
 هطبار « ابفامو ناداکپبت هتسداب و هتشادتک رشوا لتقرد وتردارب تسا نکمم .دش
 .دشاب هتشاد

 ؛دینکب دیهاوخیم راکچ امشالاح :دیسرب و دناخرچ یلدنصیتشب یور ار شرس

 رد یبیپم كرم الومعم «دریکیم امش ردارب لثمیصاخشاب مرظن .نمیتقو -
 ,تساپن آراظتنا

 لیم : مدیسرپ . دشنو رب هراظت لوقشم هراب ود هاگنآ و ؛هوا :تفگ بل ریز
 ؟ منادرگ رب هناغب ارایش دب راد

 . هن

 ؛مینک تیحص عوضومنیا هرابرد دیهاوخیم -
 تشادربدوب لیبموتا تكشتیود هک ارراگیس تکاب دهدبارم خساپ هکنیانودب

 یممط؛تشادكيتام ممطراکرس.تشاذک نم بلبار اهن ]زا یکی و دز شتآ راکیس اتودو
 ! دشچب زین ارن ]مبنم هکد روآیم دیدپ لدرد اروزرآنیاو دشخب یم تذلناسناب هک
 نیا ات هک متسنادیمن اما دن زیم لوکارموا مدرک یمساسحا هکدوب اهتدمنم :تفگ دعب
 ؟تسا مپمیلیخ هلثسمنیا اب].تسا هیامورف و تسبیو هزادنا

 «دیهاوخیم هچرگید یشکهدآ زارتمهم -

 ؟ تسا رصقم ًاعقا و لراکایآ -
 ,من ادیمن

 هدیتسیل نتمطمسپ


